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คํานํา 

 

 วันวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 (ค.ศ.2015) “การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ินอย่าง
ย่ังยืน” ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีส่งเสริมการแสดงออก การเสวนาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักคิด นักวิชาการ ปราชญ์ชุมชน ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอชน ประชาชนผู้สนใจ
เก่ียวกับประเด็นปัญหา/ผลกระทบ และแนวทางการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่องค์
ความรู้จากผลงานวิจัย งานวิชาการ งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการนําไป
พัฒนาประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนจังหวัดลําปางเป็นนครแห่งการศึกษา (LAMPANG U – TOWN) 
รายงานจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ฉบับน้ี ได้รวบรวมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอทั้งภาค
บรรยาย และภาคโปสเตอร์ ประกอบด้วย  (1) ผลงานวิชาการอาจารย์ นักวิชาการ (2) ผลงานวิชาการ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รวมทั้งหมดจํานวน 76 ผลงาน เป็นภาคบรรยาย 47 บทความ และภาค
โปสเตอร์จากผลงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา จํานวน 29 บทความ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 มหาวิทยาลัยมี
ระบบ และกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ และตัวบ่งช้ีประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ด้านคุณภาพบัณฑิต ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
 ดังน้ัน รายงานจากการประชุมวิชาการนานาชาติ ฉบับน้ี จึงเป็นการรวบรวมองค์ความรู้เชิงสห
วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งนักศึกษา คณาจารย์ 
นักวิชาการ  และนักบริหารทุกสาขาวิชาชีพ  ทั้ งที่อ ยู่ ในองค์การภาคธุรกิจ  องค์การภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของตนเอง และหน่วยงาน  

        สํานักงานบัณฑิตศึกษา 

        18 ธันวาคม 2558 
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สารจากประธานการจัดงานประชุมวชิาการ NTC 2558 
  

 มหาวิทยาลัยเนช่ัน  เป็นสถาบันที่ยึดมั่นในพันธกิจแห่งความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่ง
ยกระดับพัฒนาคุณภาพ และการแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา สําหรับ
ท้องถิ่น   ในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเพ่ือนําไปสู่การปรับเปล่ียน
แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้และการผลิตบัณฑิต เพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างขีดความสามารถให้ประเทศในการแข่งขันการพัฒนา ทั้งภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน มุ่ง
ประสานการนําความรู้สู่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของจังหวัดลําปาง  ประกอบด้วยการเสวนาโดยวิทยากรจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ง
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งการสร้างผลงานวิจัย ที่
เกิดจากความรู้ ความสามารถของนักศึกษา คณาจารย์ ด้วยการนําองค์ความรู้สู่การถ่ายทอด การปฏิบัติ
ในสังคมชุมชนในลักษณะการบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะ
นําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาการอุดมศึกษาไทยให้มีสัมฤทธิผลในการพัฒนาประเทศอย่าง
ย่ังยืน  

 การจัดงานวิชาการดังกล่าว เป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญและกําหนดเป็น
นโยบายที่จะให้มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

 ในโอกาสน้ี  ทางมหาวิทยาลัยเนชั่น ขอขอบคุณคณะทํางานและนักวิชาการทุกท่าน ที่ได้ร่วม
สละแรงกาย และความคิดในการจัดงาน และทําให้งานประชุมวิชาการ ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย
ทุกประการ 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์อินทร์  รกัอริยะธรรม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

ประธานการจัดงานประชุมวิชาการ NTC 2558 
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2558  
 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน” 

 
หลักการและเหตุผล 

พันธกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทาง

วิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินงานภายใต้พันธกิจ ดังกล่าว มีความสําคัญอย่างย่ิง
ต่อการพัฒนาประเทศท้ังระยะส้ันและระยะยาว ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีปัจจัยท้ังภายใน และภายนอกหลายประการ
ท่ีเป็นความท้าทาย อันเป็นผลกระทบมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีต่อการอุดมศึกษาไทย อาทิ การบริการการศึกษาข้าม
พรมแดน การเคล่ือนย้ายนักวิชาการ นักศึกษา และบัณฑิต  อีกท้ัง ผลต่อเนื่องจากการรวมกลุ่มของประเทศกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สถาบันอุดมศึกษาไทยจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาองค์
ความรู้และการผลิตบัณฑิต ท่ีมุ่งเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถให้ประเทศ
ในการแข่งขันการพัฒนาท้ังภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับ
ท้องถ่ินและชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน  

 

มหาวิทยาลัยเนชั่นในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ตระหนักถึงพันธกิจสําคัญของความเป็น
สถาบันอุดมศึกษาของชาติกับบทบาทการผลิตบัณฑิตคุณภาพอันพึงประสงค์ การสร้างผลงานวิจัยท่ีเกิดจากความรู้ 
ความสามารถของนักศึกษา คณาจารย์ ด้วยการนําองค์ความรู้ถ่ายทอดการปฏิบัติสู่สังคม ชุมชนในลักษณะการบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือนําไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาการ
อุดมศึกษาไทยให้มีสัมฤทธิผลในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 

 

มหาวิทยาลัยเนชั่นเล็งเห็นความสําคัญ ดังกล่าว จึงได้ดําเนินการจัดให้มีโครงการ “การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ” ภายใต้กรอบ (Theme) การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน  ให้เป็นเวทีประชุมวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัย งานวิชาการของอาจารย์ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเนชั่น และสถาบันการอุดมศึกษาอ่ืนๆ ในระดับนานาชาติ เพ่ือให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาอุดมศึกษาไทยโดยบูรณาการกิจกรรมวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษาเข้าไว้ด้วยกับ
สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างฐานกําลังของการพัฒนาอุดมศึกษาไทยให้ก้าวสู่ความเป็น
สากล ต่อไป 
 

 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นเวทีส่งเสริมการแสดงออก การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักคิด นักวิชาการ 
ปราชญ์ชุมชน ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอชน ประชาชนผู้สนใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหา/ผลกระทบ และแนวทางการพัฒนา
ประเทศ 

2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย งานวิชาการ งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
นักศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาประเทศ   
 3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนจังหวัดลําปางเป็นนครแห่งการศึกษา  
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เป้าหมาย  
 ผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 150 คน  

1. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ (กฟผ.แม่เมาะ) กองบังคับการตํารวจภูธรภาค 5 มณฑลทหารบก

ลําปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมาคม ชมรม กลุ่มนักธุรกิจ สถาบันการเงิน องค์กรภาคเอกชน (NGO) 
2.  คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา  
 2.1 นักศึกษาปริญญาตรี โท เอก 
 2.2 อาจารย์ นักศึกษาสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาไทย 
3. องค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยเนชั่น (MOU) 

    
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

1. เชิงคุณภาพ 
 1.1 ระดับความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรม 
 1.2 ระดับความสําเร็จการเป็นแกนนําผลักดัน  
 1.3 ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักศึกษา   
 1.4 ระดับการรับรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงาน และหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ

 มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 1.5 บุคลากรเกิดความตระหนักในภาระหน้าท่ีความเป็นมหาวิทยาลัยเนชั่น (Owner) 
 

 2. เชิงปริมาณ 
 2.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (การลงทะเบียน) 
 2.2 ร้อยละการมีส่วนร่วมของบุคลากร/นักศึกษา/ภาคส่วนต่างๆจากภายในและภายนอก 
 2.3 จํานวนองค์กร/หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน  

 
วัน – เวลา – สถานที่ (วันวิชาการ) 
 ระหว่างวันท่ี 18 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น  
 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 
รูปแบบการดําเนนิงาน 

1. การอภิปรายและนําเสนอผลงานวิชาการเร่ือง “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน” 
2. นําเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
3. นําเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ (Post Presentation) 
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ระยะเวลาในการดําเนนิงาน 
1. รับสมัครบทความทางวิชาการจากสถานบันการศึกษาภาคเหนือ ต้ังแต่บัดนี้ ถึง 20 พฤศจิกายน 2558 
2. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน  และนําเสนอผลงานทางวิชาการและการวิจัยท่ีเข้าร่วมโครงการและดําเนินการรับ

ผลงาน (ไฟล์ word และ pdf) ต้ังแต่บัดนี้ ถึง 14 ธันวาคม 2558 ทางเว็บไซต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา
บทความ (Peer Review) ระหว่างวันท่ี 1-14 ธันวาคม 2558 

3. นําบทความที่เป็นข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งคนืเจ้าของบทความเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
ภายในวันท่ี 10 ธันวาคม 2558 

4. ส่งบทความฉบับแก้ไข (ไฟล์ word และ pdf)  ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 

 
งบประมาณ    
 จํานวน  100,000 บาท 
 

แหล่งที่มางบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยเนชั่น (รายละเอียดงบประมาณตามเอกสารแนบ) 

 
ผู้เสนอโครงการ 
        สํานักงานบัณฑิตศึกษา 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        มหาวิทยาลัยเนชั่น  
 

 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 1. ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัยเนชั่น
ได้รับการยอมรับจากบุคลากร และองค์กรต่างๆ  
 2. เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา และองค์กรภายนอกต่างๆ ท่ีนําไปสู่การลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ต่อไป 
 3. กรอบแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเนชั่น สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆเห็นพ้องกันต่อแนว
ทางการพัฒนา  

4. ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัย และหน่วยงานในเครือเนชั่นกรุ๊ป 
  
  
           พฤศจิกายน 2558   
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คณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการระดบัชาต ิNTC 2558 

ประธานจัดการประชุมวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์   รักอริยะธรรม 

 
ประธานฝ่ายจัดงาน 
 ดร.สุจิรา   หาผล 

 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. คุณสิทธิชัย  หยุ่น 
2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย  
3. รศ.ดร.สิริวุฒิ   บูรณพิร 
4. คุณเทพชัย หย่อง 
5. คุณดวงกมล โชตะนา 
6. คุณอดิศักด์ิ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ 
7. คุณพนา จันทรวิโรจน์ 
8. คุณสุพจน ์ เพียรศิริ 

 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพผลงานวิจัย 

1. อ.ดร. ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร 
2. รศ.ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  
3. รศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม  
4. ผศ.ดร.ศิริพร เสริตานนท์  
5. พลตรี ดร.สิทธิเดช วงศ์ปรัชญา  
6. พลตรี ดร.วัลลภ มณีเชษฐา   
7. ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ธนภณ   ภู่มาลา  
8. อ.ดร.ดนัย ปัตตพงศ์  
9. อ.ดร.ตะวันฉาย  มิตรประชา  
10. อ.ดร.ภาวนา เตชะวิมล  
11. อ.ดร.ทัตษภร ศรีสุข  
12. อ.ดร.ศศิชา วงศ์ไชย  
13. อ.ดร.สุจิรา หาผล  
14. อ.ดร.สุดา เนตรสว่าง  
15. อ.ดร.กาญจนา ภาสุรพันธ์ุ  

16. อ.ดร.สมมาตร สนทมิโน  
17. อ.ดร.จุมพล ไชยวงศ์  
18. อ.ดร.เสาวพงษ์ ยมาพัฒน์  
19. อ.ดร.ประวิตร ไวรุ่งเรืองกุล  
20. ศ.ดร.ติน            ปรัชญาพฤกษ์  
21. รศ.ดร.จรูญศรี   มาดิลกโกวิท  
22. รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณี   
23. รศ.ดร.สาโรจน์  โอพิทักษ์ชีวิน  
24. รศ.ดร.พลศักด์ิ    จิรไกรศิริ  
25. รศ.ดร.ดํารงศักด์ิ   จันโททัย  
26. รศ.ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง  
27. รศ.ดร.พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักด์ิ  
28. ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ  
29. ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกําจร แก้วพิจิตร 
30. ผศ.ดร.พจนา   พิชิตปัจจา  
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31. ผศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล  
32. ผศ.ดร.เพชรสุดา   ภูมิพันธ์  
33. อ.ดร.นิพนธ์   ศศิธรเสาวภา 
34. อ.ดร.ลภัสรดา จ่างแก้ว 
35. อ.ดร.ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ 
36. อ.ดร.วีระวรรณ   แพทย์สมาน 
37. อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย 
38. อ.ดร.ประทีป มากมิตร 
39. อ.ดร.สุทธิศักด์ิ ภัทรมานะวงศ์ 
40. อ.ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา 
41. อ.ดร.จิราภา พ่ึงบางกรวย 
42. อ.ดร.วิลาสินา ยนต์วิกัย 
43. อ.ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย 
44. อ.ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ 
45. อ.ดร.กนก กาญจนภู 
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กําหนดการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558 มหาวิทยาลัยเนชั่น : 
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 

ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558  ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง 

 

เวลา กําหนดการ รายละเอียด 

08.30-09.00 น. -  ลงทะเบียน โถงเสานัก 
อาคารบริหารธุรกิจ 

09.00-09.30 น. -  พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา2558 
 โดย ผศ.ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเนชั่น  

-  กล่าวรายงาน โดย ดร.ทันกวินท์  รัฐวัฒก์อังกูร 
-  พิธีกร โดย  อ.คนึงนิจ  ติกะมาตย์  

ห้องเรียน AUDI 
อาคารบริหารธุรกิจ 
 

09.30-11.00 น. การเสวนา หัวข้อ การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่าง
ยั่งยืน” โดย 
 - รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
- ดร.พรสันต์  เลิศวิทยาวิวัฒน์ 

อุปนายกสมาคมอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย 
- นายเกรียงเดช  สุทธภักติ 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 

ผู้ดําเนินรายการโดย อ.ดร.สุจิรา  หาผล 

ห้องเรียน AUDI 
อาคารบริหารธุรกิจ 
 

11.00-12.00 น. การนําเสนอบทความโดยการบรรยาย (คนละ 15 นาที) 
1. การนําเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มท่ี 1  
    (อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ได้แก่ ดร.สุจิรา หาผล ,     
    ดร.สุดา เนตรสว่าง,ดร.ทันกวินท์  รัฐวัฒก์อังกูร, 

พลตรี ดร.วัลลภ  มณีเชษฐา, ดร.ตะวันฉาย มิตรประชา) 
2. การนําเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มท่ี 2 (MPA.) 
   (อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ได้แก่ ว่าท่ี รต.ดร.ธนภณ ภู่มาลา ,

ดร.จุมพล  ไชยวงศ์) 
3. การนําเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มท่ี 3 (M.Ed.) 
   (อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ได้แก่ ดร.กาญจนา ภาสุรพันธ์

,ผศ.ดร.ศิริพร  เสริตานนท์,ดร.จุรีย์  สร้อยเพชร) 

 
ห้องเรียน AUDI 
นําเสนอ Oral = 4 คน 
 
 
ห้องเรียน 1203 
นําเสนอ Oral = 4 คน 
 
ห้องเรียน 1205 
นําเสนอ Oral = 4 คน 
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เวลา กําหนดการ รายละเอียด 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
(อธิการ ผู้บริหาร ผู้ร่วมเสวนา 3 ท่าน) 

ห้องรับรอง  
อาคารบริหารธุรกิจ 

13.15-16.00 น. - การเสนอผลงานวิชาการ  
1. การนําเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มท่ี 1  

(อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ได้แก่ ดร.สุจิรา หาผล , ดร.สุดา 
เนตรสว่าง,ดร.ทันกวินท์  รัฐวัฒก์อังกูร, 
พลตรี ดร.วัลลภ มณีเชษฐา, ดร.ตะวันฉาย มิตรประชา) 

2. การนําเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มท่ี 2 (M.PA.) 
(อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ได้แก่ ว่าท่ี รต.ดร.ธนภณ ภู่มาลา,
ดร.จุมพล  ไชยวงศ์) 

3. การนําเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มท่ี 3 (M.Ed.) 
(อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ได้แก่ ดร.กาญจนา ภาสุรพันธ์,ผศ.
ดร.ศิริพร  เสริตานนท์,ดร.จุรีย์  สร้อยเพชร) 

 
ห้องเรียน AUDI 
นําเสนอโปสเตอร์ 29 คน 
 
 
ห้องเรียน 1203 
นําเสนอ Oral = 17 คน 
 
ห้องเรียน 1205 
นําเสนอ Oral = 19 คน 
 

16.00 น. การมอบเกียรติบัตร/ปิดงาน แจกห้องท่ีนําเสนอ
ผลงาน 
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ผลงานวิชาการนําเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ ป ี2558 
 "การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน"  

Oral & Poster Presentation 
 ณ มหาวิทยาลัยเนช่ัน จังหวัดลําปาง 

วันศุกร์ที่  18  ธันวาคม 2558 เวลา 13.15-16.30 น.  ห้อง Auditorium (กลุ่มที่ 1) 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร.สุจิรา  หาผล    ดร.สุดา เนตรสว่าง,    
 พลตรี ดร.วัลลภ มณีเชษฐา  ดร.ทันกวินท์  รัฐวัฒก์อังกูร  ดร.ตะวันฉาย  มิตรประชา 

เวลา  ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

11.00-11.15 น. หนี้นอกระบบกับแนวทางแก้ไขของทางการ  
ผู้นําเสนอ :  อาจารย์จักรกฤษณ์  ตันติพงศ์    

 

11.15-11.30 น. การจัดการการสือ่สารในคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชน                     
ผู้นําเสนอ :  ดร.สมมาตร  สนทมิโน    

 

11.30-11.45 น. คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง 
ผู้นําเสนอ :  ดร.สุดา เนตรสว่าง/ดร.สุดาภรณ์  สืบสุติน 

 

11.45-12.00 น. ภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดลําพูน 
ผู้นําเสนอ :   พระไพโรจน์     ปัญญาวชิโร(ริมกอง) 

Oral-MED 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-13.15 น. การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุขของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง 
ผู้นําเสนอ :  นางจิตโสพิน  ฟองคํา 

Oral-MED 

13.15-13.30 น. การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเหมืองง่า อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน : ภายใต้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ผู้นําเสนอ :  นางสาวฐิติอลีนา  ใจเพียร 

Oral-MPA 

13.30-13.45 น. รูปแบบวัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง : ภายใต้บริบทของความผู้พันต่อ  
ผู้นําเสนอ :  นายวิชัย  วินิตพรสวรรค์  มหาวิทยาลัยเนชั่น 

Oral-MPA 

13.45-14.00 น. การปรับตัวภายใต้วัฒนธรรมองค์กรสู่การบริหารจัดการท่ีดี ศูนย์ฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 5 อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง  
ผู้นําเสนอ :   พ.ต.ท.(หญิง)สุพัตรา    สิงห์ขร    

Oral-MPA 
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วันศุกร์ที่  18  ธันวาคม 2558 เวลา 13.15-16.30 น.  ห้อง Auditorium (กลุ่มที่ 1) 

เวลา  ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

14.00-14.05 น. การให้ความสําคัญกับองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหอมมะลิแดง เทศบาล
ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง  จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ผู้นําเสนอ :  นางกัลยา  จิตม่ัน 

Poster-MBA 

14.05-14.10 น. แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่น้ําแร่แจ้ซ้อน  
ผู้นําเสนอ :   นางสาวณัฏฐกาณต์   ธนันท์ตรีศักด์ิ 

Poster-MBA 

14.10-14.15 น. ความสําคัญของเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดต่อการเข้าร่วมประมูลซ้ือ
อสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาดของสํานักงานบังคับคดีจังหวัดลําปาง 
ผู้นําเสนอ :  นางมินตรา  โคตะอินทร์ 

Poster-MBA 

14.15-14.20 น. อิทธิพลของแรงจูงใจท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ สํานักงาน
อัยการสูงสุด พ้ืนท่ีภาค 5 
ผู้นําเสนอ :  น.ส.รัชชุมาศ  สุขฐาน 

Poster-MBA 

14.20-14.25 น. ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของกองปฏิบัติการระบบขนส่งวัสดุฝ่าย
การผลิตเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ผู้นําเสนอ :  นางวิภาวรรณ  อ่วมแจ้ง 

Poster-MBA 

14.25-14.30 น. พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ช่อง 30 MCOT HD  
บมจ.อสมท จังหวัดลําปาง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
ผู้นําเสนอ :  นายสมโภชน์  อยู่ครบ 

Poster-MBA 

14.30-14.35 น. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้นําเสนอ :  นายฉัตรชัย  จันทมงคล 

Poster-MED 

14.35-14.40 น. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านนากวาง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 
ผู้นําเสนอ :  น.ส.สุคนธ์  ตาจันทร์วงศ ์

Poster-MED 

14.40-14.45 น. การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลําพูน 
ผู้นําเสนอ :  นางนงนุช  เพ็ชรชนะ 

Poster-MED 

14.45-14.50 น. ผลการดําเนินงานการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาล องคก์ารบริหารส่วนตําบลบ้านขอ 
อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 
ผู้นําเสนอ :  น.ส.ชัญญา  กฤษวัฒนานนท์ 

Poster-MED 

14.50-14.55 น. การบริหารงานบุคคลของสถานศกึษาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต2 
ผู้นําเสนอ :  นายสุรเชษฐ์  ซ่ือตรง 

Poster-MED 
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เวลา ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

14.55-15.00 น. การนํานโยบายสาธารณะด้านการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งไปปฏิบัติของ
กํานันผู้ใหญ่บ้าน อ.เถิน จ.ลําปาง  : ด้วยรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผู้นําเสนอ :  นายสมพร  นาสิงทอง 

Poster-MPA 

15.00-15.05 น. การนํานโยบายปราบปรามผู้กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเขตรับผิดชอบของ
ศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดอําเภอเถิน จังหวัดลําปางลาํปาง ไปปฏิบัติ 
ผู้นําเสนอ :  นายอชิระจิตรพงศ์  ผดุงวงศ์ษา 

Poster-MPA 

15.05-15.10 น. การมีส่วนร่วมด้านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพื้นท่ี องค์การบริหารส่วน
ตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตามหลักธรรมาภิบาล 
ผู้นําเสนอ :  นายเมืองใจ  รัญจวน 

Poster-MPA 

15.10-15.15 น. การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติในเขตชุมชน : ตําบลวังพร้าว 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง : ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ผู้นําเสนอ :  น.ส.รชยา  แก้วธิดา 

Poster-MPA 

15.15-15.20 น. การมีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัย : กรณีศึกษา อําเภอเกาะคา  
จังหวัดลําปาง     
ผู้นําเสนอ :  นายชนาธิป  ธรรมนพ 

Poster-MPA 

15.20-15.25 น. การจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแนวทางรัฐสวัสดิการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่สุก อําเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลําปาง     
ผู้นําเสนอ :  นางธิติญา  สูตรเลข 

Poster-MPA 

15.25-15.30 น. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินกับการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร : กรณีศึกษาการผลิต
ข้าวปลอดภัยของเกษตรกรจังหวัดลําพูน     
ผู้นําเสนอ :  น.ส.ทับทิม  ภัทรอนันตนพ 

Poster-MPA 

15.30-15.35 น. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลมะเขือแจ้  อําเภอเมือง   
จังหวัดลําพูน     
ผู้นําเสนอ :  น.ส.นิลยา  ม่วงมี 

Poster-MPA 

15.35-15.40 น. การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลมะเขือ
แจ้ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  
ผู้นําเสนอ :  น.ส.ภณิตา  ฐานเหล็ก 

Poster-MPA 

15.40-15.45 น. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลป่าซาง อําเภอป่าซาง  
จังหวัดลําพูน   
ผู้นําเสนอ :  นายภูเบศร์  ต๊ิบปะ 

Poster-MPA 
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  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558  
  

 

วันศุกร์ที่  18  ธันวาคม 2558 เวลา 13.15-16.30 น.  ห้อง Auditorium (กลุ่มที่ 1) 

เวลา ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

15.45-15.50 น. การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถ่ินของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่นา
จร อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่   
ผู้นําเสนอ :  นายทิตย์พงษ์  นิยมเกียรติไพศาล 

Poster-MPA 

15.50-15.55 น. การบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี้  
จังหวัดลําพูน   
ผู้นําเสนอ :  นายณภัทร  วิวันชัย   

Poster-MPA 

15.55-16.00 น. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตําบลบ้านโฮ่ง  อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน 
ผู้นําเสนอ :  นายสมชัย  เมืองแก้ว 

Poster-MPA 

16.00-16.05 น. การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชมุชนตําบลบ้านปวง อําเภอทุ่ง
หัวช้าง จังหวัดลําพูน 
ผู้นําเสนอ :  น.ส.นงค์รินทร์  ใจมะสิทธ์ิ 

Poster-MPA 

16.05-16.10 น. คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด
ลําพูน  
ผู้นําเสนอ :  ด.ต.สมเกียรต์ิ  ใจแก้ว 

Poster-MPA 

16.10-16.15 น. ผลสัมฤทธ์ิการบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
ผู้นําเสนอ :  พระอธิวัฒน์  จิรวฑฆโน 

Poster-MPA 

16.15-16.20 น. ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง    
ผู้นําเสนอ :   น.ส.นิรัญญา  ไชยอินตา 

Poster-MPA 

16.20-16.25 น. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองแพร่ อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  
ผู้นําเสนอ :  น.ส.ปรีณาภา   น้อยเสงี่ยม 

Poster-MPA 
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  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558  
  

 

ผลงานวิชาการนําเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ ป ี2558 

 "การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน"  
Oral & Poster Presentation 

 ณ มหาวิทยาลัยเนช่ัน จังหวัดลําปาง 
วันศุกร์ที่  18  ธันวาคม 2558 เวลา 11.00-17.00 น.  ห้อง 1203 (กลุ่มที่ 2) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ว่าท่ี ร้อยตรี ดร.ธนภณ  ภู่มาลา /  ดร.จุมพล  ไชยวงศ ์

ลําดับ ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

11.00-11.15 น. การมีส่วนร่วมของประชาชน   การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล 

ตําบลเหมืองง่า อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  ด้วยกระบวนการการมีส่วน

ร่วมของประชาชน   

ผู้นําเสนอ :  นางกานดา  จินดามงคล 

Oral-MPA 

11.15-11.30 น. การพัฒนาประสิทธิภาพสถานีตํารวจเพื่อประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมือง

ลําพูน จังหวัดลําพูน      

ผู้นําเสนอ :  ด.ต.(หญิง)ขัตติยา  ไชยมาลา 

Oral-MPA 

11.30-11.45 น. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3  อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้นําเสนอ :  นางสาวณัฐนันท์  เขียวธง 

Oral-MPA 

11.45-12.00 น. คุณลักษณะของผู้นําท้องถ่ินในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้นําเสนอ :  นายบวร  สุริยะชัยพันธ์ 

Oral-MPA 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00-13.15 น. การบริหารงานของเทศบาลตําบลเหมืองง่า อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน : โดยการ

ใช้หลักธรรมาภิบาล     

ผู้นําเสนอ :  นายพินิจ  ม่านมุงศิลป์ 

Oral-MPA 

13.15-13.30 น. ทัศนคติของพลเมืองไทยชนเผ่ากะเหรี่ยงในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล

แม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ : ภายใต้บริบทของภาวะผู้นําท้องถ่ิน   

ผู้นําเสนอ :  นายสุรพล  นิเปยนิ 

Oral-MPA 

13.30-13.45 น. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนเทศบาลตําบล
เกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
ผู้นําเสนอ :  นายอนุเชนทร์  เรืองฤทธ์ 

Oral-MPA 
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  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558  
  

 

วันศุกร์ที่  18  ธันวาคม 2558 เวลา 11.00-17.00 น.  ห้อง 1203 (กลุ่มที่ 2) 

ลําดับ ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

13.45-14.00 น. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา : องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านปวง อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน 
ผู้นําเสนอ :  นายชยุตรา  แก้วเรือน 

Oral-MPA 

14.00-14.15 น. การบริหารประเพณีลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ 
อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน ภายใต้บริบทวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ผู้นําเสนอ :  นายณรงค์  ชมพูพล้อย 

Oral-MPA 

14.15-14.30 น. องค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน อําเภอลี้  
จังหวัดลําพูน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้นําเสนอ :  สิบเอกนรินทร์  เข่ือนควบ 

Oral-MPA 

14.30-14.45 น. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตํารวจชุมชน (ตชช.) ในเขตพ้ืนท่ีสถานีตํารวจภูธร
ทากาศ อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน  ด้านการป้องกันปัญหาอาชญากรรม 
ผู้นําเสนอ :  ด.ต.ธีระวิทย์  มณีวรรณ์ 

Oral-MPA 

14.45-15.00 น. การปฏิบัติงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน เทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  ภายใต้

บริบทของกระบวนการบริหารงานบุคคล 

ผู้นําเสนอ :  นายพนิจ  ผุสดี    

Oral-MPA 

15.00-15.15 น. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาของข้าราชการ

ตํารวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรและสารวัตร   ในสังกัดตํารวจภูธร

จังหวัดลําพูน 

ผู้นําเสนอ :  นายชยมงคล  ชุ่มเจริญ 

Oral-MPA 

15.15-15.30 น. การปฏิบัติงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัย 

ฝ่ายพลเรือน เทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ภายใต้บริบทของ

กระบวนการบริหารงานบุคคล 

ผู้นําเสนอ :  ร.ต.ท.ภาคิน  แสงคาํกาศ 

Oral-MPA 

15.30-15.45 น. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามระบบคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีเทศบาล 

ตําบลป่าซาง อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน   

ผู้นําเสนอ :  นางสาววนิดา  พุกปลั่ง 

Oral-MPA 

15.45-16.00 น. นโยบายสู่การปฏิบัติด้านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่     

ผู้นําเสนอ :  จ.ส.ต.ทศพร  เผ่ากันทะ 

Oral-MPA 



     - 14 -      
    

  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558  
  

 

วันศุกร์ที่  18  ธันวาคม 2558 เวลา 11.00-17.00 น.  ห้อง 1203 (กลุ่มที่ 2) 

ลําดับ ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

16.00-16.15 น. การบริหารจัดการท่ีดีของเทศบาลตําบลแจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง : 

ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ผู้นําเสนอ :  นางรินญารักษ์  ขยันดี 

Oral-MPA 

16.15-16.30 น. ภาวะผู้นํากับการพัฒนาท้องถ่ิน : กรณีศึกษา นายกเทศมนตรี ตําบลต้นธง 

อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน     

ผู้นําเสนอ :  ด.ต.อภิทชา  พรหมแสน 

Oral-MPA 

16.30-16.45 น. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตเทศบาลตําบลเหมืองง่า 

อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน     

ผู้นําเสนอ :  นายประพันธ์  พรหมสวรรค์ 

Oral-MPA 

16.45-17.00 น. แนวทางการจัดการสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุบ้านท่านาค หมู่ท่ี 6 

ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

ผู้นําเสนอ :  นายพงศ์ภัทร  เตียววิทวัส 

Oral-MPA 
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  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558  
  

 

ผลงานวิชาการนําเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ ป ี2558 
 "การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน"  

Oral & Poster Presentation 
 ณ มหาวิทยาลัยเนช่ัน จังหวัดลําปาง 

วันศุกร์ที่  18  ธันวาคม 2558 เวลา 11.00-17.00 น.  ห้อง 1205 (กลุ่มที่ 3) 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร.กาญจนา  ภาสุรพันธ์ /  ผศ.ดร.ศิริพร เสริตานนท์ / ดร.จุรีย์ สร้อยเพชร 

ลําดับ ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

11.00-11.15 น. การบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูน
และลําปาง 
ผู้นําเสนอ :  นางกมลรัตน์  อัศวาภรณ ์

Oral-MED 

11.15-11.30 น. การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
ผู้นําเสนอ :  นางละไม    สุขสาร 

Oral-MED 

11.30-11.45 น. ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลป่า
สัก อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   
ผู้นําเสนอ :  นางสาวนงเยาว์  กิ่งสุภา 

Oral-MED 

11.45-12.00 น. ผลการดําเนินงานการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่  
ผู้นําเสนอ :  นายชัยมงคล   สุขสวัสด์ิ 

Oral-MED 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00-13.15 น. การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ จังหวัดลําพูน 
ผู้นําเสนอ :  นางดาวรุ่ง   อินทนนท์ 

Oral-MED 

13.15-13.30 น. ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้นําเสนอ :  นายบวร   แก้วราช 

Oral-MED 

13.30-13.45 น. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลในเขตอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
ผู้นําเสนอ :  นางสาวนงราม  พรมนวล 

Oral-MED 

13.45-14.00 น. การดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอสะเมิง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
ผู้นําเสนอ :  นางสาวกัลยา  วงค์วรรณ์ 

Oral-MED 

14.00-14.15 น. การใช้ค่านิยมเป็นฐานเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีในการบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
ผู้นําเสนอ :  นางพรทิพย์   ไชยะพอ 

Oral-MED 
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วันศุกร์ที่  18  ธันวาคม 2558 เวลา 11.00-17.00 น.  ห้อง 1205 (กลุ่มที่ 3) 

ลําดับ ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

14.15-14.30 น. การส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียนในการบริหารงานวิชาการ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้นําเสนอ :  นางสาวระพีพรรณ   อินต๊ะนนท์ 

Oral-MED 

14.30-14.45 น. การบริหารจัดการงานบริการการศึกษาของคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้นําเสนอ :  นางสาวศิวริน  จักรอิสราพงศ์ 

Oral-MED 

14.45-15.00 น. ปัญหาในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลําพูน 
ผู้นําเสนอ :  นายธํารงค์  แปงจิตต์ 

Oral-MED 

15.00-15.15 น. มีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนผาปังวิทยา อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
ผู้นําเสนอ :  นางสาวจันทร์เพ็ญ อินจุ้มสาย 

Oral-MED 

15.15-15.30 น. การบริหารการจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลป่าสัก 
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
ผู้นําเสนอ :  นางสาวหิรัญญา  ตาคําปัญญา 

Oral-MED 

15.30-15.45 น. การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
ผู้นําเสนอ :  นางจันทร์จิรา คําพวง 

Oral-MED 

15.45-16.00 น. การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดลําพูน  
ผู้นําเสนอ :  พระใบฎีกาอนุชา  อมมรธมฺโม (บุญมายอง) 

Oral-MED 

16.00-16.15 น. การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน การศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดลําพูน 
ผู้นําเสนอ :  นางอรชร  พิจารณ์ 

Oral-MED 

16.15-16.30 น. การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
ผู้นําเสนอ :  นายกัลยาณวัฒน์  อุตตะรี 

Oral-MED 

16.30-16.45 น. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อํานาจการบริหารงานของผู้บริหารกับความต้องการ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลใน
จังหวัดลําพูน 
ผู้นําเสนอ :  นายสมชาติ  อุดมวงศ์รุ่งเรือง 

Oral-MED 

16.45-17.00 น. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา เขตตําบลล้ี อําเภอลี ้
จังหวัดลําพูน 
ผู้นําเสนอ :  นางวงเดือน  บุญมา 

Oral-MED 
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หนี้นอกระบบกับแนวทางแก้ไขของทางการ 

(Guidelines to Solve Problems Involving Illegal Loan Sharks) 

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

อ.จักรกฤษณ์ ตันติพงศ์ 
(Chakkrit   Tantipongse) 

 
 

1.ที่มาของปัญหา 

 การมีหนี้นอกระบบของสังคมไทยได้เกิดข้ึนมา
นานแล้ว ย่ิงสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันท่ีมีการ
พัฒนาข้ึนตามกระแสโลกาภิวัฒน์ บวกกับนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐท่ีเรียกว่าประชานิยมและ
การไร้วินัยทางการเงิน ทําให้ความต้องการด้านอุปโภค
บริโภคของประชาชนมีเพ่ิมมากข้ึน  จึง เป็นปัจจัย
สนับสนุนให้การก่อหนี้ง่ายและรวดเร็วย่ิงข้ึน ส่งผลให้มูล
หนี้หรือจํานวนเงินท่ีเป็นหนี้ท้ังในระบบและนอกระบบ
เพ่ิมข้ึนตามตัว ปัญหาดังกล่าวแม้เป็นปัญหาในระดับ
ครัวเรือน แต่หากครัวเรือนสะสมหนี้ เ พ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ย่อมส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยเฉพาะผลกระทบของหน้ีนอกระบบใน
เร่ืองการเรียกเก็บดอกเบี้ยท่ีไม่เป็นธรรม และการ
ติดตามทวงถามหนี้ท่ีรุนแรงจนเป็นอันตรายต่อชีวิตและ
ท รัพ ย์สิ นของลู กหนี้ ดั งปรากฏ เป็ น ข่ า วตามสื่ อ
หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ 

 จากผลการสํารวจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ครัวเรือนของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ในปี 
2556 พบว่าประชาชนท่ีไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ประกอบด้วย 1) ครัวเรือนท่ีใช้บริการหน้ีนอกระบบ คิด
เป็นร้อยละ 3.44 ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด (คิดเป็น
จํานวน 6 แสนครัวเรือน) และ 2) ครัวเรือนท่ีไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนใดๆเลย คิดเป็นร้อยละ 6.6 ของ
จํานวนครัวเรือนท้ังหมด (คิดเป็นจํานวน 1.34 ล้าน
ครัวเรือน) (ภาพที่ 1) นอกจากนี้ จากผลการสํารวจของ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในปี 2554 พบว่า 

ผู้ใช้บริการหนี้นอกระบบส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
อิสระและมีรายได้ตํ่ากว่า 20,000.-บาทต่อเดือน ทําให้
ไม่มีหลักฐานแสดงรายได้เพ่ือใช้ประกอบการกู้เงินกับ
สถาบันการเงิน จึงจําเป็นจะต้องพ่ึงพาแหล่งเงินกู้นอก
ระบบท่ีมีการคิดดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยท่ีสูงเกินจําเป็น 
(ร้อยละ 5 – 20 ต่อเดือน) (ภาพที่ 2) 

ภาพที่ 1 รายงานผลสํารวจการเข้าถึงบริการทาง
การเงินภาคครัวเรือน ปี 2556 

ท่ีมา  ธปท. (2556) 

ภาพที่ 2  ปัญหาหนี้นอกระบบ   

 สําหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ของทางการ ได้แก่ กระทรวงการคลังโดย สศค. และ 
ธปท. ได้ดําเนินมาตรการแก้ไขหลายประการ อาทิ การ
เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ (Financial 
Access) ให้กับประชาชนและธุรกิจโดยเฉพาะผู้มีรายได้
น้อยท่ีปัจจุบันใช้บริการหน้ีนอกระบบ ให้หันมาใช้
บริการสินเชื่อจากสถาบันการเงินท่ีเป็นแหล่งเงินทุนใน
ระบบ การให้ความคุ้มครองผู้ท่ีเป็นลูกหนี้เกี่ยวกับวิธี 
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ปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ และการให้ความรู้
ความเข้าใจทางการเงิน(Financial Literacy) เพ่ือ
ส่งเสริมวินัยทางการเงิน ดังนั้น บทความนี้จะเป็นการ
นําเสนอรูปแบบธุรกิจเงินกู้นอกระบบและมาตรการการ
แก้ไขของทางการ อันจะเป็นการช่วยลดปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนไม่ให้ตกอยู่ในกับดักของหน้ีนอก
ระบบอีกต่อไป 
 

2. หนี้นอกระบบ  
          2.1 ความหมาย 
 “หนี้นอกระบบ” ตามคู่มือรู้รอบเร่ืองการเงิน
ของ ธปท. หมายถึง “หนี้ท่ีผู้ให้กู้ไม่อยู่ในระบบสถาบัน
การเงิน หรือเป็นผู้ท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจให้
กู้เงินตามกฎหมายโดยท่ัวไปมักจะคิดดอกเบี้ยเกินกว่า
อัตราท่ีกฎหมายกําหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี)”  

การก่อหน้ีนอกระบบเกิดข้ึนเนื่องจากการก่อ
หนี้ในระบบมีความยุ่งยาก เพราะต้องผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์สินเชื่อ ต้องใช้เอกสารมากมายและใช้เวลารอ
นานกว่าจะอนุมัติ ในขณะที่การกู้หนี้นอกระบบ ได้เงิน
เร็ว ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีหลักประกันหรือมีคนค้ําประกัน 
เนื่องจากการกู้หนี้นอกระบบจะไม่มีกฎกติกาท่ีเป็น
มาตรฐาน ความสะดวกเหล่านี้ทําให้หลายคนไม่ทันได้
นึกถึงผลเสียท่ีตามมาจากการตัดสินใจกู้เงินจากนอก
ระบบ 

 

 2.2 รูปแบบของธุรกิจเงินกู้นอกระบบ   
 แหล่งเงินกู้นอกระบบสําหรับผู้ท่ีมีปัญหาทาง
การเงินและไม่สามารถกู้เงินในระบบ ได้แก่  
               1) นายทุนเงินกู้ ผู้ให้กู้จะเป็นบุคคลหรือ
นิติบุคคล ลักษณะการให้กู้ เป็นการให้กู้ยืมโดยตรง ใน
กรณี ท่ีวง เงินใ ห้กู้ มี จํ านวนค่อนข้างสู ง  ผู้ กู้ ต้ อง มี
หลักทรัพย์มาวางเป็นประกันในการกู้ ได้แก่ โฉนดท่ีดิน
ให้นายทุนผู้ให้กู้ยึดไว้เป็นหลักประกันพร้อมกับให้ผู้กู้ลง
นามไว้ในหนังสือมอบอํานาจหรือใบมอบฉันทะยินยอม
ให้นําไปจดจํานองหรือโอนชําระหนี้หากผู้กู้ผิดนัดชําระ
หนี้ เป็นการขูดรีดเอาเปรียบประชาชน เนื่องจาก

ทรัพย์สินท่ีริบมาโดยบังคับชําระหนี้นั้นส่วนใหญ่มีมูลค่า
สูงกว่าจํานวนเงินท่ีเป็นหนี้ ส่วนในกรณีวงเงินกู้ไม่สูงนัก 
ก็ไม่จําเป็นต้องมีหลักประกันแต่จะคิดดอกเบี้ยแพงกว่า
รายที่มีหลักประกัน สําหรับการทําสัญญาจะทําสัญญา
เงินกู้เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงจํานวนเงินท่ีเป็นหนี้เป็น
ยอดรวมของเงินต้นและดอกเบี้ยไว้ และจะระบุอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีคิดจากผู้กู้ไม่เกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึง
วิธีการดังกล่าว จะทําให้ไม่ทราบว่ายอดหนี้ท่ีแท้จริงท่ีกู้
ไปเป็นเงินต้นเท่าไร และเป็นดอกเบ้ียเท่าไร เป็นการ
หลบเลี่ยงกฎหมายท่ีห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเกิน
อัตราท่ีกฎหมายกําหนด  

ปัจจุบั น  พระราชบัญญั ติ ห้ าม เรี ยก เก็บ
ดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 และประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 กําหนดให้
เจ้าหนี้เรียกเก็บดอกเบี้ยได้ในอัตราไม่เกิน 15% ต่อปี 
หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน แต่เจ้าหนี้นอกระบบท่ัวไป
จะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงมากต้ังแต่ 5% ถึง 20% ต่อเดือน 
หากคิดเทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปีก็จะสูงถึง 60% 
หรือ 240% ต่อปี สําหรับระยะเวลาการให้กู้ยืมมีท้ัง กู้
รายสัปดาห์  กู้รายเดือน  และในกรณีท่ีไม่ชําระหนี้ตาม
กําหนด ก็ใช้วิธีการทวงหนี้โดยใช้วิธีการข่มขู่กรรโชก
หรือทําร้ายร่างกาย ทําให้ผู้กู้หวาดกลัวต้องไปกู้ยืมเงิน
จากผู้ให้กู้ อ่ืนท่ีเสียดอกเบี้ยแพงกว่า เพ่ือมาชําระหน้ี
ให้กับผู้ให้กู้เดิม ทําให้ตกอยู่ในวงจรหนี้สินไม่รู้จบ บาง
รายต้องสูญเสียท่ีดินทํากิน เนื่องจากถูกยึดไปโดยไม่ชอบ
ตามกล่าวข้างต้น  
 2) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเงินด่วน/เงินสด 
เป็นพัฒนาการการให้กู้ยืมนอกระบบแก่ประชาชนชนิดท่ี
เรียกว่าแทบเอาผิดกับคนปล่อยกู้ไม่ได้เลย สําหรับ
ลักษณะการให้กู้ยืม จะหลีกเลี่ยงการให้กู้ยืมโดยตรง 
โดยผู้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเงินด่วน/เงินสด 
(นายทุน/นายหน้าเงินกู้) จะติดประกาศใบปลิวตามเสา
ไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ตู้เอทีเอ็ม หรือโฆษณาผ่าน
หนังสือพิมพ์ โดยมีชื่อและเบอร์โทรศัพท์มือถือของ
นายทุน/นายหน้าเงินกู้ พร้อมข้อความจูงใจให้มาใช้
บริการ เช่น ระบุว่า “วงเงินสูง อนุมัติง่าย เงื่อนไขน้อย 
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ไม่ต้องมีหลักประกัน รับเงินสดทันทีภายใน 30 นาที” 
(ภาพท่ี 3) เม่ือมีประชาชนหลงเชื่อเข้าใช้บริการก็จะ
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1) กรณีผู้กู้มีบัตรเครดิตของธนาคารหรือบัตร
ผ่อนชําระสินค้าของผู้ ให้บริการทางการเงินท่ีไม่ใช่
สถาบันการเงิน (Non-bank) อาทิ บัตรผ่อนชําระสินค้า
ของบริษัท อิออนธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) บริษัท อีซ่ีบาย 
หรือบริษัท เฟิรส์ช้อยส์  ก็จะดําเนินการต่อไปตามข้อ 3) 
 2) กรณีผู้กู้ไม่มีบัตรใดเลย นายทุน/นายหน้า
เงินกู้จะพาผู้กู้ไปทําบัตรผ่อนชําระสินค้าของบริษัท
ข้างต้นก่อน 

  3) เม่ือผู้กู้ มีบัตรแล้วก็จะให้ผู้กู้ใช้บัตรผ่อน
สินค้าดังกล่าวไปรูดซ้ือสินค้าจากร้านค้า เช่น โทรศัพท์ 
มือถือ, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 
เม่ือผู้กู้ได้สินค้าแล้ว นายทุน/นายหน้าเงินกู้จะรับสินค้า
ไว้และจ่ายเงินสดให้ผู้กู้แทน โดยจะหักค่านายหน้าใน
การให้บริการไว้ประมาณร้อยละ 20 – 30 ของมูลค่า
สินค้าบางรายนายทุน/นายหน้าเงินกู้จะไม่รับสินค้าโดย
จ่ายเป็นเงินสดให้ผู้กู้โดยตรง แต่จะให้ผู้กู้นําสินค้าท่ีซ้ือ
ไปขายต่อให้กับร้านรับซ้ือสินค้าท่ีเป็นเครือข่ายของตน  
เพ่ือเป็นการปกปิดความผิดการให้กู้เงินโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

 ตัวอย่ าง  เช่ น  ซ้ื อคอมพิว เตอ ร์ โน้ ตบุ๊ ก 
50,000.-บาท หักค่านายหน้า 30% เป็นเงิน 15,000.-
บาท ผู้กู้ได้รับเงินสดเพียง 35,000.-บาท แต่ผู้กู้เป็นหนี้
บัตรผ่อนชําระสินค้า 50,000.-บาท พร้อมเสียดอกเบี้ย 
และค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปีกับบริษัทผู้
ออกบัตร (Non – bank) ตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ เท่ากับว่าผู้กู้เสียเงินค่า
นายหน้าซ่ึงความจริงคือ ดอกเบี้ยจ่ายให้กับผู้ให้กู้นอก
ระบบ 15,000.-บาท บวก ดอกเบ้ียจ่ายบัตรผ่อนชําระ
สินค้าอีก 28% ต่อปี ทําให้ผู้กู้รับภาระดอกเบี้ยท่ีสูงกว่า
ท่ีกฎหมายกําหนด อีกท้ังยังต้องผ่อนชําระกับบริษัทบัตร
เครดิต/บริษัทบัตรผ่อนสินค้าอีกทอดหน่ึง และในท่ีสุด
อาจเป็น เหตุ ใ ห้ เกิด เป็นหนี้ ท่ี ไ ม่ก่อใ ห้ เกิ ดรายไ ด้ 

(NPLs)ของบริษัทบัตรเครดิต/บริษัทบัตรผ่อนสินค้า
ต่อไป ขณะท่ีนายทุน/นายหน้าเงินกู้นอกระบบไม่ต้อง
ร่วมรับผิดชอบใดๆ และยังได้สินค้าท่ีมีมูลค่าสูงกว่าเงินท่ี
จ่ายให้ผู้กู้ไปขายต่อด้วย เป็นกลโกงเงินกู้นอกระบบโดย
ทํานิติกรรมอําพราง เพราะเจตนาจริงๆคือสัญญาเงินกู้
แต่ถูกอําพรางด้วยสัญญาผ่อนชําระสินค้าซ่ึงลักษณะการ
ให้บริการสินเชื่อเงินด่วน/เงินสดข้างต้น เข้าข่ายเป็นการ
ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถือ
เป็นความผิดตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000.-
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และที่ผ่านมา ธปท.ได้ร่วมกับ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติและกรมสรรพากรดําเนินการ
ปราบปราม และดําเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ
เงินด่วน/เงินสดแก่ผู้ถือบัตรเครดิต/บัตรผ่อนสินค้าเป็น
จํานวนหลายราย อย่างไรก็ตาม การปราบปราบ/
ดําเนินคดีมักจับได้แต่ผู้ให้บริการรายย่อยคือนายหน้า 
ไ ม่ ไ ด้ ตัวการผู้ เป็นนายทุนใหญ่  จึ ง เป็นภาระของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องสอบสวนขยายผลให้ได้ตัวการใหญ่ผู้อยู่
เบื้องหลังให้กู้เหล่านี้ (ภาพที่ 4)  

ภาพที่ 3  ใบปลิวเงินด่วนตามเสาไฟฟ้า               
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ตู้เอทีเอ็ม 
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ภาพที่ 4  การประกอบธุรกิจเงินด่วน 

 

 

 

 
 

 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของ
ทางการ  
 3.1 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 
(Financial Access)  

 เป็นระยะเวลาร่วม 10 ปี ท่ีกระทรวงการคลัง
โดย สศค. ร่วมกับ ธปท. ได้จัดทํามาตรการสินเชื่อ
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนด้วย
เหตุผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมของ
ประชาชนเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และลด
ปัญหาการกู้เงินนอกระบบ โดยอาศัยประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 เร่ือง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ
กํากับ มาดําเนินการเป็นลําดับ ดังนี้ 

1) ในปี 2549 กําหนดหลักเกณฑ์ การให้
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับแก่ผู้กู้ยืม โดยผู้กู้ต้อง
เป็นบุคคลธรรมดาและนําไปใช้จ่ายส่วนตัวหรือเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคเท่านั้น ไม่สามารถกู้เพ่ือนําไปประกอบ
อาชีพได้ ทําให้มีประชาชนรายย่อยจํานวนมากยังคง
พ่ึงพาเงินกู้นอกระบบอยู่ สําหรับผู้ให้กู้ยืมมีท้ังธนาคาร
พาณิชย์ และสถาบันการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร (Non – 
bank) ท่ีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว โดย
ให้กู้ในวงเงินรายละไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนหรือ
รายได้ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเรียกเก็บได้
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี 

2) ในปี 2553 กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ให้สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ของธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) เป็น

มาตรการเสริมให้ ธพ.สามารถให้บริการสินเชื่อรายย่อย
เพ่ือการประกอบอาชีพ โดยให้สามารถปล่อยกู้ยืมแก่
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในวงเงินแต่ละรายไม่เกิน 
200,000.-บาท และเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ
และเบี้ยปรับรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงินท่ีปล่อยไปมีต้นทุนการ
ดําเนินงาน และดอกเบี้ยท่ีเรียกเก็บร้อยละ 28 ต่อปี ก็
ไม่คุ้มต้นทุน ทําให้ ธพ.อาจต้องมีการเรียกหลักประกัน 
จึงทําให้โครงการไมโครไฟแนนซ์ไม่ได้ช่วยให้ผู้มีรายได้
น้อยได้กู้มากนัก (ภาพที่ 5) 

สําหรับการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกํากับ และสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ของ ธพ.
และ Non-bank ตามข้อ 1) และ 2)ข้างต้น ใช้วิธีการคิด
ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก(Effective Rate) ในขณะท่ี
นายทุนเงินกู้นอกระบบโฆษณาชวนเชื่อ ให้กู้โดยคิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนหรือร้อยละ 24 ต่อปี 
ตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยในระบบคือร้อยละ 28 ต่อปีนั้น 
เป็นการโฆษณาให้ประชาชนหลงผิดเข้าไปกู้ เพราะ
ความจริงอัตราดอกเบี้ย ท่ีโฆษณาจะใช้ วิ ธีการคิด
ดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงท่ี (Flat Rate) หากคิดเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีจ่ายจริงแบบลดต้นลดดอก(Effective Rate)
จะสูงมาก เนื่องจากต้องจ่ายดอกเบี้ยจากเงินต้นท้ัง
จํานวนท่ีเร่ิมกู้ แม้ว่าภายหลังได้มีการผ่อนชําระเงินต้น
ตามเงื่อนไขทําให้เงินต้นคงค้างลดลงแล้วก็ตาม ซ่ึงการ
แปลงอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบ้ียเงินกู้แบบเงินต้น
คงท่ีเป็นแบบลดต้นลดดอก สามารถคํานวณได้อย่าง
คร่าวๆ โดยใช้ 1.8 คูณกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงท่ี 
เช่น 2% ต่อเดือน จะคิดเป็นแบบลดต้นลดดอกได้
เท่ากับ 3.6% ต่อเดือนโดยประมาณ หรือเท่ากับร้อยละ 
43.20 ต่อปี  
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ภาพที่ 5 หลักเกณฑ์และจํานวนผู้ใช้บริการทาง

การเงินรายย่อยในระบบการเงินไทย 
3) ในปี 2558 กําหนดหลักเกณฑ์การให้

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ
สําหรับสถาบันการเงิน หรือท่ีเรียกว่ามาตรการสินเชื่อ
นาโนไฟแนนซ์ (Nano – Finance)เป็นนโยบายท่ีช่วยให้
ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าสู่แหล่งเงินทุนในระบบได้
มากกว่ากลไกปกติ ท่ีผ่านระบบ  ธพ .โดยวิ ธี ไมโคร
ไฟแนนซ์ เนื่องจากโครงการไมโครไฟแนนซ์ไม่ได้
ให้บริการสินเชื่อดังกล่าวเท่าท่ีควร แต่นาโนไฟแนนซ์
ช่วยแหล่งเงินกู้มากกว่า เนื่องจากสามารถให้กู้ ไป
ประกอบอาชีพหรือธุรกิจได้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน 
โดยผู้กู้ท่ีเร่ิมประกอบธุรกิจหรือประกอบธุรกิจอยู่แล้วแต่
มีรายได้ไม่แน่นอนและต้องการเงินทุนเพ่ิมเติม ไม่ต้อง
มีสลิปเงินเดือนหรือหลักฐานบันทึกรายได้ไปแสดงก็
สามารถไปกู้ได้ โดย ดังนั้น แม่ค้า หาบเร่ แผงลอยก็
สามารถมากู้ได้ แต่ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเอกชนท่ี
ได้รับใบอนุญาตให้ปล่อยกู้นาโนไฟแนนซ์จะต้องมีการ
ติดตามตรวจสอบการนําเงินกู้ไปใช้ประกอบอาชีพ/ธุรกิจ
จริง และการติดตามทวงถามหนี้ก็ ต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการทวงหนี้ ท้ังนี้ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
จะให้สินเชื่อในวงเงินท่ีตํ่ากว่าสินเชี่อไมโครไฟแนนซ์ 
วงเงินรายละไม่เกิน 100,000.-บาท แต่กําหนดเรียกเก็บ
ดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆหรือเบี้ยปรับในการชําระหน้ี
ล่าช้ากว่ากําหนดจากลูกหนี้เพ่ิมข้ึน รวมกันแล้วในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อเดือน หรือร้อยละ 36 ต่อปี 
(Effective Rate) การท่ีอัตราดอกเบี้ยนาโนไฟแนนซ์สูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อประเภทอื่นในระบบ เนื่องจาก

เป็นสินเชื่อท่ีมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติผ่อนปรน
มากกว่าสินเชื่อประเภทอ่ืนในระบบสถาบันการเงิน เป็น
การชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตให้แก่ผู้ปล่อยสินเชื่อนา
โนไฟแนนซ์ อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวก็ยังตํ่า
กว่าอัตราดอกเบ้ียของสินเชื่อนอกระบบท่ีไม่มีการกํากับ
ดูแลและคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นแบบคงท่ี (Flat Rate) 

ดังนั้น สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์จะเป็นทางเลือก
เพ่ือหลุดพ้นจากวงจรหนี้นอกระบบของผู้มีรายได้น้อย 
ปัจจุบันมีหลายบริษัทท่ีสนใจประกอบธุรกิจนาโน
ไฟแนนซ์และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ธปท. และ
หากมีบริษัทมาประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์จํานวนมาก 
ก็ทําให้แข่งขันกันมากข้ึน การคิดดอกเบี้ยปล่อยกู้ก็ลดลง
เรียกเก็บน้อยลง ในขณะท่ีหนี้นอกระบบเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยสูงมาก และการติดตามก็ใช้วิธีทวงหนี้โหด   

  

 3.2 การให้ความคุ้มครองผู้ท่ีเป็นลูกหนี้  
              แม้ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ธปท.จะได้กําหนด
แนวทางปฏิบัติสําหรับการติดตามทวงถามหนี้ให้กับ
สถาบันการเงิน (ธพ.) หรือท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-
bank) ดําเนินการก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติ
ไม่ได้มีการกําหนดบทลงโทษทางกฎหมายท่ีชัดเจน 
ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 และมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 
3 กันยายน 2558 สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ตี
กรอบการทวงหนี้ไว้อย่างละเอียด คุ้มครองลูกหนี้ท้ังใน
ระบบและนอกระบบ โดยผู้ทวงหนี้ต้องขออนุญาตต่อ
คณะกรรมการกํากับการทวงหนี้และต้องจดทะเบียน
บริษัทให้ถูกต้อง ห้ามพฤติกรรมการทวงหนี้มากเกินกว่า
เหตุจนลูกหนี้เดือดร้อน เช่น ใช้ความรุนแรง ใช้วาจาดู
หม่ิน หรือก่อความรําคาญ รวมถึงกําหนดเวลาในการ
ทวงหนี้ด้วย และทวงหนี้ได้เฉพาะตัวลูกหนี้และผู้ค้ํา
ประกันเท่านั้นไม่รวมญาติพ่ีน้อง หากผู้ทวงหนี้ฝ่าฝืนมี
โทษจําคุกสูงสุดไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000.-
บาท ตามมาตรา 39 – 45 จึงกล่าวได้ว่ากฎหมายฉบับนี้
ให้ความคุ้มครองลูกหนี้อย่างแท้จริง  
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นอกจากน้ี ทางการยังมีหน่วยงานให้ผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือ
เงินกู้นอกระบบ  สามารถร้องเ รียนหรือมาขอรับ
คําปรึกษา ได้ดังนี้   

1) ส่วนอํานวยการปฏิบัติการแก้ไขหนี้สิน
ภาคประชาชน กระทรวงการคลัง ทําหน้าท่ีช่วย
ประสานงานไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
และธนาคารออมสิน ในเรื่องทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางใน
การเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้นอก
ระบบกับลูกหนี้ หรือรีไฟแนนซ์ (Re-finance)จากหนี้
นอกระบบให้กลับมาเป็นหนี้ในระบบในอัตราดอกเบี้ย
ถูกแทน รวมถึงการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้าน
สินเชื่อเพ่ือสร้างรายได้ เป็นการพัฒนาศักยภาพของ
ลูกหนี้ 

2) ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ี
ไม่ไ ด้รับความเป็นธรรม  กระทรวงยุ ติธรรม  ใ ห้
คําปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการทําสัญญา และเร่ือง
ทนายความ เนื่องจากชาวบ้านถูกเอาเปรียบกรณีเจ้าหนี้
เลี่ยงการทําสัญญากู้เงินเป็นวิธีทําสัญญาขายฝาก/หรือ
จํานองท่ีดินหากลูกหนี้ผิดนัดก็ถูกฟ้องร้องเอาทรัพย์ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นท่ีดินทํากิน 

3) ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ทํา
หน้าท่ีในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้คําปรึกษาและ/
หรือแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบและ
การร้องเรียนทวงหนี้โหด รวมท้ังประสานงานไปยังศูนย์
ดํารงธรรมทุกจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้
รับไปดําเนินการชว่ยเหลือต่อ 

3.3 การให้ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน
(Financial Literacy)  

 ปัจจุบันกระทรวงการคลังและธปท. มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจทางการเงินแก่
ประชาชน เพ่ือมิให้ตกเป็นเหย่ือของนายทุนเงินกู้นอก
ระบบ โดยกลุ่มเป้าหมายมีท้ังหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน และนิสิตนักศึกษาในพ้ืนท่ี
ต่างๆ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับภัยของเงินกู้นอกระบบ วิธี

ปฏิบัตินิติกรรมสัญญากู้เงิน การคิดดอกเบี้ย สิทธิของ
ลูกหนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินและบริษัทท่ีให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกํากับ เพ่ือให้ประชาชนไม่ถูกหลอกและกู้ยืมเงินท่ี
ถูกต้องต่อไปนอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเงิน การใช้จ่ายเงินอย่างมีวินัยตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  เ พ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ครัวเรือนท่ีย่ังยืน 

 

4. ข้อเสนอแนะ  
 จากมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของ
ทางการ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1) ระวังอย่าให้นายทุนเงินกู้มาอาศัยแหล่ง
เ งิ น ทุน ในระบบไปปล่ อยกู้ นอกระบบ  โดยห วั ง
ผลตอบแทนจากกําไรส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย 
 2) เพ่ิมบทลงโทษเอาผิดทางกฎหมายกับผู้
ให้บริการนอกระบบท่ีเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา 
เนื่องจากพระราชบัญญัติห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกิน
อัตรา พ.ศ.2475 กําหนดบทลงโทษไว้เพียงจําคุกไม่เกิน 
1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 3) สร้างเครือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ธนาคารพาณิชย์ /สถาบันการเงินให้ช่วยเผยแพร่ความรู้
ทางการเงินแก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ซ่ึงสามารถทํา
ได้ท่ัวถึงเนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีมีสาขากระจายอยู่ท่ัว
ประเทศ 
 4) ให้สถาบันการเงินเน้นดูแลลูกค้าสินเชื่อนา
โนไฟแนนซ์อย่างใกล้ชิด เพ่ือมิให้เกิดหนี้เสีย (NPLs) ใน
ภายหลัง เนื่องจากเป็นสินเชื่อท่ีมีกระบวนการพิจารณา
อนุมัติท่ียืดหยุ่นสอดคล้องกับลักษณะของผู้กู้ ดังนั้น 
ธปท.จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลคุณภาพหนี้
ไม่ให้เสียหายลุกลามไปถึงภาคเศรษฐกิจโดยรวม 
 5) จูงใจให้นายทุนเงินกู้นอกระบบหันมา
ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น เพ่ือให้
ทางการสามารถกํากับดูแลได้ ด้วยการอนุญาตให้เข้ามา
จดทะเบียนจัดต้ังเป็นบริษัทนิติบุคคลท่ีไม่ใช่สถาบัน
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การเงิน (Non-bank) ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกํากับหรือนาโนไฟแนนซ์  โดยทางการอาจ
ต้องปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์หรือคุณสมบัติของบริษัทนาโน
ไฟแนนซ์บางประการ เช่น ทุนจดทะเบียนข้ันตํ่าต้องไม่
สูงมากเกินไป การตรวจสอบและการจัดทํารายงานของ 
ธปท.ต้องไม่มากจนรู้สึกว่าตนถูกควบคุมและเป็นภาระ 
ส่วนอัตราดอกเบี้ยก็กําหนดให้เหมาะสมกับภาวะตลาด 

 
5.สรุป   
 มาตรการแก้ไขหนี้นอกระบบของทางการ เป็น
การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนท่ีมีรายได้น้อยให้
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายข้ึน ทําให้ไม่ต้องตก
เป็นเหย่ือของนายทุนนอกระบบท่ีมีการเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยและติดตามหนี้อย่างไม่เป็นธรรม แต่มาตรการ
ดังกล่าวยังเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหตุ เนื่องจาก
ประชาชนยังมีภาระหนี้อยู่ เพียงแต่เปลี่ยนจากหนี้นอก
ระบบมาเป็นหนี้ในระบบแทน ซ่ึงทางการก็ได้ตระหนัก
ถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการให้ความรู้ทางการเงินกับ
ประชาชนควบคู่ไปด้วย อันเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุ 
เพราะหากประชาขนมีความรู้บริหารจัดการเงินอย่าง
เหมาะสม รู้จักการออมและลดการก่อหนี้ท่ีไม่จําเป็น
หรือการใช้จ่ายท่ีเกินตัวลง ปัญหาความเดือดร้อน
เกี่ยวกับหนี้สินก็ค่อยหมดไป ซ่ึงการบรรลุผลดังกล่าวก็
ต้องอาศัยความร่วมมือกันท้ังภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนท่ีต้องกระทําอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือ
ความเป็นอยู่ท่ีดี อันส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจสังคม
โดยรวมของประเทศ ดังคําตรัสของพระพุทธองค์ท่ีว่า 
“ความยากจน และการมีหนี้สินเป็นทุกข์ของชาวโลก”    
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ยุทธศาสตร์การสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา 
Teaching  Strategies  to Develop Learning  Achievement of Students 
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ดร.สมมาตร  สนทมิโน* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยยุทธศาสตร์การสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา มี

วัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยยุทธศาสตร์การสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา 
ศึกษากรณีโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 การดําเนินการวิจัยเป็น
การวิจัยคุณภาพ โดยการระดมสมอง การสนทนากลุ่ม จากผู้บริหารท่ีมีความผู้เชี่ยวชาญจํานวน 12 คนในกลุ่มโรงเรียน
อัจฉริยะจรรยา ครูโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จํานวน 36 คน  ผลการวิจัย ได้ 5 ยุทธศาสตร์ 34 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1.  
ยุทธศาสตร์ด้านครู มี 7 ตัวชี้วัดได้แก่ 1) ครูมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนและสานวิสัยทัศน์กับ
องค์กร 2) ครูมีหลักสูตรเฉพาะตนและโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
VARK Learning style และ Bloom’s Taxonomy 4) ครูมีแบบทดสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 5) ครูวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตรเฉพาะตน 6) ครูพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามวิสัยทัศน์ 7) ครู
สามารถใช้ ICT & Multimedia เป็นองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ห้องเรียน มี 7 ตัวชี้วัดได้แก่ 1) ห้องเรียนมีการจัดโต๊ะเก้าอ้ีเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2) มีการกําหนด
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ในห้องเรียน 3) มีการกําหนดภาระงานในห้องเรียน 4) มีการส่งเสริมผลลัพธ์เชิงบวกใน
ห้องเรียน 5) ห้องเรียนมีอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ 6) ห้องเรียนมีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 7) ห้องเรียนมีระบบ
ไฟฟ้าเอ้ือต่อการใช้อุปกรณ์ ICT ของนักเรียน 3. ยุทธศาสตร์ด้าน ICT & Multimedia มี 6 ตัวชี้วัดได้แก่ 1)โรงเรียนมี
โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT   2) ห้องเรียนมี Visual 3) ห้องเรียนมี Projector 4) ห้องเรียนมี Computer 5) ห้องเรียน 
มี Internet 6) ห้องเรียนมี Smartboard 4) ยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning activities) มี 6 ตัวชี้วัด
ได้แก่ 1) เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Kinesthetic) 2) เรียนรู้จากประสบการณ์ (Experimental Learning) 3) เรียนรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง(Independent Study) 4)เรียนรู้ด้วยการฟัง (Auditory Learning) 5) เรียนรู้ด้วยการดู 
(Visual Learning) 6) เรียนรู้ด้วยการอ่านและการเขียน (Reading and Writing Learning)5. ยุทธศาสตร์ด้านภาวะ
ผู้นํา (Leadership) โดยด้านภาวะผู้นําผู้บริหาร มี 8 ตัวชี้วัดได้แก่ 1) ผู้บริหารมี วิสัยทัศน์ ริเร่ิมสร้างสรรค์ การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 2) ผู้บริหารมีความสามารถเชิงวิชาการและเป็นผู้นําทางวิชาการ 3) ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานด้านวิชาการอย่างมีประสิทธ์ิภาพ  ภาวะผู้นําของครู มีตัวชี้วัดได้แก่ 1) ครูมี วิสัยทัศน์ ริเร่ิมสร้างสรรค์ การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 2) ครูมีความสามารถเชิงวิชาการและเป็นผู้นําทางวิชาการ 3) ครูปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการอย่างมีประสิทธ์ิภาพ 4) ครูมีความรับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ 5) ครูได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้  แต่ละตัวชี้วัดมีเกณฑ์ระดับคุณภาพ ได้มาจากการสนทนากลุ่ม 

 ผลการนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในโรงเรียนและการทดสอบ O-net 
สูงข้ึนสามารถนําไปใช้ในโรงเรียนและปฏิบัติได้จริงเช่น โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา จํานวน 12 โรง และ
โรงเรียนอ่ืนท่ีนําไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนอีก 17 โรง 

 

*ดร.สมมาตร  สนทมิโน  อาจารย์ประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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Abstract 
The purpose of this research was to study teaching  strategies that develop  learning  

achievement  of  students in a Talents and Ethics Focused School, a case study of  
WatPradunaiSongtam  School, Bangkok Educational Service Area Office 1. 

This qualitative research included 12 administrator-experts in talents and ethics focused 
schools and 36 teachers of WatPradunaiSongtam School who provided data and information 
through brainstorming sessions and focus group discussions. The initial activity was to create a 
Vision and Mission, followed by the identification of Strategies and Indicators. 

The findings were Five Strategies, with 34 Indicators: 1. Teacher strategy: 7 indicators 
1) Vision in learning chievement and cooperation with authority; 2) Work on their own 
curriculum and the project of learning achievement; 3) Use of VARK learning style and 
Bloom’s Taxonomy in teaching plans; 4) Use of standardized and tests and indicators; 5) 
Evaluation based on individual curriculum; 6) Develop learning achievement according to 
vision; and 7) Ability to use ICT & Multimedia in learning activities.  2. Classroom 
Management Strategy :with 7 indicators 1)  Arrangement of desks & chairs facilitates learning; 
2) identification of desired student behaviors; 3) identification of classroom tasks; 4) Positive 
reinforcement of classroom products; 5) Appropriate classroom equipment; 6) Appropriate 
learning environment; and 7) Good electrical connections for ICT equipment.  3. ICT & Multi-
media strategy: with 6  indicators  1) School has good ICT infrastructure;  2) Classroom has 
visual  3) Classroom has a projector; 4) Classroom has a computer; 5) Classroom has an Internet 
connection; and 6) Classroom has a Smartboard. 4. Learning activities strategy: with 6 
indicators 1) Learning for practice [kinesthetic]; 2) Learning from experience [experimental]; 3) 
Learning from independent study; 4) Auditory learning; 5) Visual learning; and 6) Learning 
from reading and writing. 4. Leadership strategy: with 8 indicators,School administrator 
leadership 1) School administrator has a creative vision to develop student learning 
achievement; 2) School administrator is an academic leader and practitioner; 3) School 
administrator is an efficient academic practitioner; Teacher Leadership: 1)  Teachers have a 
creative vision to develop student learning achievement; 2) Teachers are academic leaders and 
practitioners; 3) Teachers are efficient academic practitioners; 4) Teachers are responsible 
learning managers; and 5) Teachers have received training in learning management. All 
Indicators have qualitative criteria and were developed by focus group discussion. 

 

บทนํา  
 กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา กําหนดให้มีการดําเนิน 
การตรวจสอบและทบทวนการพัฒนาคุณภาพสถาน 
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการประเมินภายใน ให้มี
การประเมินทุกปีถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการ ส่วนการประเมินภายนอกให้มีการประเมินอย่าง
น้อยหนึ่งคร้ังในทุกห้าปี พร้อมท้ังจัดให้มีการประเมินผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาแกนหลักคือวิชาคณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษาและ 
คุณลักษณะท่ีสําคัญ  เช่น  มีสุขภาพกายและจิตใจท่ีดี  
รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม  รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และมีความ 
สามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา 
เป็นต้น 
 การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาน 
ศึกษาท่ีชัดเจนจะทําให้การจัดการความรู้ในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานมีแนวทาง เป้าหมายการพัฒนาอย่างมี



 - 27 - 
    

  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558   
  

 

ประสิทธิภาพ การพัฒนาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานคือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้      
“ เก่ง ดี มีสุข” ซ่ึงเป็นเจตนารมย์ของการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ( พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ,2542:หน้า3) 
 สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดังนี้ (สํานักงานคณะ 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน:  2551: หน้า 6-7) เพ่ิม
อัตราการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท้ังเด็กท่ัวไปผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ลด
อัตราการออกกลางคันและพัฒนารูปแบบการให้บริการ
การศึกษาแบบ Home School โดยการปรับปรุงระบบ
ข้อมูลและระบบวางแผน รับนักเรียนอย่างโปร่งใสเป็น
ธรรม และเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
จัดต้ังและพัฒนาโรงเรียนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในโอกาส
ทางการศึกษาและคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการจัดการมี
ส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  
 การปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็น
ชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่นักเรียนทุกคนโดยนักเรียนผ่านการประเมิน
คุณธรรมมีสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีประชา   
ธิปไตยสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ลดอัตราท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงจะจัดเป็นโรงเรียน
คุณธรรมต้นแบบและวิถีพุทธ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
สําหรับโรงเรยีนอ่ืนได้ ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
การพัฒนาผู้เรียนอย่างได้มาตรฐานโดยอาศัยเครือข่าย
ผู้ปกครองและพัฒนาส่ือการจัดการเรียนการสอนการ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานการ 
ศึกษาชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรการศึกษา ข้ัน พ้ืนฐานอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ โดยการบริหารสถานศึกษาให้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายในและ
การประเมินการรับรอง มาตรฐานของ สมศ.ในระดับดี

ข้ึนทุกมาตรฐาน จัดระบบข้อมูลและแผนยุทธศาสตร์ 
เพ่ือบริหารและพัฒนาครู ในการแก้ปัญหาการขาด
แคลนครู ครูไม่ตรงวุฒิ และเร่งพัฒนาสมรรถนะครูทุก
กลุ่มสาระอย่างครบวงจร พัฒนา การเรียนการสอนใน
วิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่าง ประเทศอ่ืนๆ ปรับปรุง
ระบบวัดผลและประเมินผล ระบบเทียบโอนประสบ 
การณ์ พัฒนาระบบประเมินผลสัมฤทธ์ิออนไลน์ ใน
สถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ และรูปแบบ
พัฒนากระบวนการคิด การจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมอง ส่งเสริมการรักการอ่าน ส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษ พัฒนาการเรียนการสอนสําหรับ
เด็กพิการ และเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ให้ขยาย
ผลได้มากข้ึนส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
คุณภาพ ระบบจัดการความรู้ การจัดเวทีวิชาการใน
สถานศึกษาของ ครู และนักเรียนพัฒนาความพร้อมใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา
เพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการโดยนักเรียนจบ
การศึกษาภาคบังคับทุกคนมีความรู้และมีทักษะ การใช้
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้จัด
สถานศึกษาให้มีคอมพิวเตอร์ใช้เพ่ือการเรียนการสอนใน
อัตราส่วน 1 เคร่ือง ต่อนักเรียน 40 คน และมีการ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง นํา ICT 
มาช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้ จะพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการใช้
เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
ให้กับสถานศึกษาจัดห้องเรียน e-Learning สร้างความ
เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการกระจาย
อํานาจอย่างมีประสิทธิ ภาพบนหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาโดยให้คณะ กรรมการสถานศึกษามีบทบาท
ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีเอกภาพ ร่วมเป็นระบบ
เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพระหว่าง
โรงเรียนต่างๆ เป็นกลไกในการจัดการความรู้ พัฒนา
คุณภาพ ติดตามดูแลแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ จัด
ให้มีคณะกรรมการนักเรียนและ ผู้แทนนักเรียนประเภท
ต่างๆ ซ่ึงได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมและมีบทบาท



 - 28 - 
    

  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558   
  

 

ในการนําเสนอความคิดเห็นและร่วมพัฒนาโรงเรียน มี
การบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของ
หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุนกิจกรรมวิถีประชาธิปไตย บําเพ็ญประโยชน์
เพ่ือสังคมและเสริมสร้างคุณธรรม ความรักชาติของ
คณะกรรมการนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง องค์กร
นักเรียนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน และส่งเสริมกิจการ
สถานศึกษาตามขอบข่าย ผลการวิเคราะห์ SWOT และ
วินิจฉัยองค์กร ของโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมใน
ภาพรวมคุณภาพการศึกษาตํ่ากว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะ
ด้านสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ การใฝ่รู้ใฝ่
เรียน  ขาดวินัยต่อการเรียนรู้ ส่วนผลการตรวจสอบ
วินิจฉัยองค์กรยังพบว่า แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ไม่ชัดเจน  โครงสร้างของสถานศึกษาไม่เป็นไปตาม
กฎกระทรวงไม่เอ้ือต่อการบริหารงาน บุคลากรขาด
ภาวะผู้นํา  มีเจตคติไม่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง การมุ่ง
ความเป็นเลิศน้อย  ไม่มีมุมมองท่ีเปิดกว้าง  ความ
ร่วมมือในการทํางานตํ่า ขาดการเรียนรู้เป็นทีม ไม่เข้าใจ
การทํางานเชิงระบบของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผู้วิจัย ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา รับผิดชอบ 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีความจําเป็นต้อง
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจึงต้องทําการวิจัย ค้นหา 
พัฒนายุทธศาสตร์ในการสอนเพ่ือยกระดับด้านผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียน  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การสอน 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์ระดับคุณภาพ โดยท่ีโรงเรียนวัดประดู่
ในทรงธรรเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนอัจฉริยะ
จรรยา เชื่อว่าเม่ือวิจัยเสร็จแล้วสามารถใช้เป็นตัวแบบ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนอ่ืนได้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เ พ่ือ วิจัยยุทธศาสตร์การสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา 

 

ความสําคัญของการศึกษาวิจัย   
 วิจัยยุทธศาสตร์การสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในโรงเรียนอัจฉริยะจรรยาเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพและเหมาะสม 

คําถามของการศึกษาวิจัย 
 วิจัยยุทธศาสตร์การสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา ท่ีเหมาะสมควร
เป็นอย่างไร 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย  
            การวิจัยยุทธศาสตร์การสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา ดังนี้ 
 

ภาพที่  1  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 1.1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ปัญหาคุณภาพการศึกษา 
ด้านผู้เรียน 
- ผลสัมฤทธิ์การศึกษาต่ํา 
- นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ด้านครู 
- บุคลากรขาดภาวะผู้นํา 
- มีเจตคติไม่ดีต่อการเปล่ียนแปลง  
- การมุ่งความเป็นเลิศน้อย 
- ครูขาดทักษะการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้นักเรียนเป็นฐาน 

ด้านICT 
-โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT  

แนวคิดเกี่ยวกบัการวางแผน
ยุทธศาสตร์ 
-แนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร 
- การจัดทํายุทธศาสตร์ 
- การพัฒนายุทธศาสตร์ 
- การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตรก์าร
สอนเพ่ือพัฒนา

ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน
ในโรงเรียน
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ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
ความหมายของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 โก วิท  วงศ์ สุ ร วัฒน์ ( 2555 )  ไ ด้ กล่ า ว ถึ ง
ยุทธศาสตร์ไว้ว่า"ยุทธศาสตร์กับกลยุทธ์แปลมาจากคํา
ว่า Strategyเหมือนกันคือยุทธศาสตร์ ทางวิชารัฐประ 
ศาสนศาสตร์และวิชาบริหารท้ังหลาย ไม่ว่าจะเป็น
บริหารการศึกษา หรือบริหารธุรกิจ ก็ใชค้ําว่า Strategy  
นี้มากเหมือนกัน ทีแรกๆ ก็ใช้คําแปลว่ายุทธศาสตร์
เหมือนกับทางทหาร แต่ต่อมาใช้คําว่ากลยุทธ์ แต่ก็ยังใช้ 
ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Strategy นี่ตามเดิม ยุทธศาสตร์ 
คือ ศิลปะของการต่อสู้ในสนามรบเพ่ือนําไปสู่การชนะ
สงคราม"  ยุทธศาสตร์ได้นํามาใช้ในทางสังคมศาสตร์ว่า 
"คือศาสตร์และศิลป์ของการพัฒนาและการใช้อํานาจ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกําลังรบทาง
ทหารตามความจําเป็นท้ังยามสงบยามสงคราม" คําว่า
ยุทธศาสตร์ได้รับการขยายตัวมีความสําคัญข้ึนมาหลาย
สิบเท่าตัว เนื่องจากไม่ใช่เฉพาะเร่ืองของทหารเพียง
อย่างเดียวแล้ว  หากแต่ไปเกี่ ยว ข้องกับการเมือง 
เศรษฐกิจ และจิตวิทยาของสังคม ซ่ึงการทหารก็นับเป็น
ส่วนย่อยส่วนหนึ่งของการเมืองในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี
สองนั้น อังกฤษมีทรัพยากรจํากัดสําหรับการท่ีจะทุ่ม
กําลังรบอย่างเต็มท่ี ท้ังสมรภูมิด้านยุโรปที่ต้องรบกับ
เยอรมันและอิตาลี และสมรภูมิทางด้านเอเชียท่ีต้องรบ
กับญี่ปุ่น ดังนั้นจึงต้องมียุทธศาสตร์ท่ีจะทุ่มกําลังส่วน
ใหญ่ในการรบท่ียุทธภูมิยุโรป ส่วนทางด้านเอเชียนั้นก็
เพียงแต่ตรึงกําลังไม่ให้ญี่ปุ่นรุกคืบหน้ามาได้เท่านั้นซ่ึง
การกําหนดยุทธศาสตร์เช่นนี้ ย่อมจะต้องพิจารณา
องค์ประกอบของอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ 
จิตวิทยา และการทหารของอังกฤษและของศัตรู รวมท้ัง
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ พั น ธ มิ ต ร ข อ ง อั ง ก ฤ ษ  อั น ไ ด้ แ ก่ 
สหรัฐอเมริกากับจีนก๊กมินต๋ังอีกด้วยอย่างละเอียด
กว้างขวาง มิใช่เร่ืองของการทหารของอังกฤษแต่เพียง
อย่างเดียว 
 ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติจึงสลับซับซ้อนมากกว่า
ยุทธศาสตร์ทางการทหารเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้อง

อาศัยข้อมูลทางด้านต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลทางการเมือง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และข้อมูลทางจิตวิทยา อย่าง
มากมายหลายหลวง รวมท้ังข้อมูลทางการทหารด้วย
หลักการสําคัญของยุทธศาสตร์คือ "นโยบายของ
ประเทศต้องกําหนดยุทธศาสตร์ กล่าวคือ ต้องมีการ
กําหนดวัตถุประสงค์ของประเทศให้ชัดแจ้งเสียก่อนแล้ว
จึงกําหนดเป็นนโยบายสาธารณะ แล้วจึงเร่ิมกําหนด
ยุทธศาสตร์ได้" คร้ันต่อมาทางมหาวิทยาลัยได้เร่ิมสอน
เร่ืองการบริหาร ซ่ึงแยกเป็นบริหารรัฐกิจและบริหาร
เศรษฐกิจ จึงได้มีการขอยืมแนวความคิดของคําว่า
ยุทธศาสตร์นี้ไป แต่เอาไปใช้ในความหมายท่ีแคบลงไป
อีก คือเอาไปใช้ในองค์การระดับท่ีเล็กลง เช่น โรงเรียน 
บริษัทห้างร้าน หรือหน่วยงานราชการหนึ่ง ๆ ซ่ึงเดิมก็ใช้
คําว่ายุทธศาสตร์ แต่ต่อมามาใช้คําว่ากลยุทธ์ แต่อย่าง
น้อยก็มีคําว่า "ยุทธ์" ติดอยู่ทํานองท่ีบอกไว้เป็นนัย ๆ ว่า 
แนวความคิดด้ังเดิมนั้นเป็นของพวกทหารเขา  สรุป
ง่ายๆ ก็คือ ยุทธศาสตร์นั้นเป็นคําของทหาร ต่อมาได้
ขยายเอาไปใช้ในทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
และจิ ต วิทยา  ทํ า ใ ห้ มี คํ า ว่ า ยุทธศาสต ร์ชา ติ ข้ึ น 
ยุทธศาสตร์จึงใช้กับเร่ืองใหญ่ๆ เป็นระดับชาติหรือ
กองทัพใหญ่ ๆ ส่วนกลยุทธ์นั้นใช้กับเร่ืองเล็กๆ ก็ได้  

การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 ยุทธศาสตร์  หมายถึง แนวทางในการบรรลุ
จุดหมายของหน่วยงาน ดังนั้น จุดหมายจึงเป็นสิ่งท่ี
สําคัญย่ิงในการจัดทํายุทธศาสตร์ โดยผู้จัดทําจําเป็นต้อง
กําหนด  จุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน เพ่ือให้
ยุทธศาสตร์ท่ีได้ออกมานั้นตรงตามความต้องการ และ
ดําเนินไปในทิศทางท่ีถูกต้อง 
 ข้ันตอนแรกในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คือ 
ข้ันตอนของการกําหนดพันธกิจ (mission)  
 พันธกิจ หมายถึง กรอบ หรือขอบเขตการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน การกําหนดพันธกิจ สามารถ
ทําได้โดย นําภารกิจ (หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ) แต่ละ
ข้อท่ีหน่วยงานได้รับมอบหมายต้ังแต่แรกก่อต้ัง มาเป็น
แนวทาง ท้ังนี้ ผู้จัดทําต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าพันธกิจ
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แต่ละข้อมีความหมายครอบคลุมขอบเขตแค่ไหน และ
แต่ละข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร  เพ่ือให้การจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ในข้ันตอนต่อไปเป็นไปอย่างสะดวกและ
ถูกต้อง 
 ข้ันตอนต่อมา คือ ข้ันตอนของการกําหนด
วิสัยทัศน์ (vision) ให้กับหน่วยงาน  
 วิสั ย ทัศน์  หมายถึ ง  สิ่ ง ท่ี เ รา ต้องการใ ห้
หน่วยงานเป็น ภายในกรอบระยะเวลาหน่ึง ๆ โดยการ
จัดทําวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ควรกระทําเม่ือเราได้
กําหนดพันธกิจของหน่วยงานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
จากนั้น จึงนําพันธกิจท้ังหมด มาพิจารณาในภาพรวม 
ว่าหน่วยงานจักต้องดําเนินการในเรื่องใดบ้าง และ
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถบรรลุพันธกิจได้ครบถ้วนทุกข้อ 
หน่วยงานต้องมีความเป็นเลิศในด้านใด หรือควรมุ่งเน้น
ไปในทิศทางใด 
 ข้ันตอนท่ีสาม  คือ  การกํ าหนดประเ ด็น
ยุทธศาสตร์ (strategy issue) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักท่ี
ต้อ งคํ านึ ง ถึ ง  ต้ อ ง พัฒนา  ต้อ ง มุ่ ง เน้ น  ประ เ ด็น
ยุทธศาสตร์นี้ สามารถทําได้โดยการนําพันธกิจแต่ละข้อ
มาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้นหน่วยงานต้องการ
ดําเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้
ดําเนินการดังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ต้องการให้
เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 
 ท้ังนี้ ในการจัดทําประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่
ละหน่วยงานนั้น จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องนําแผนบริหาร
ราชการแผ่นดินของกระทรวงต้นสังกัดมาเป็นหลัก
ประกอบการพิจารณาด้วย 
 ข้ันตอนท่ีสี่ คือ การกําหนดเป้าประสงค์ 
(goal) ของแผนยุทธศาสตร์ 
 เป้ าประสงค์  หมาย ถึ ง  สิ่ ง ท่ี หน่ ว ยง าน
ปรารถนาจะบรรลุ โดยต้องนําประเด็นยุทธศาสตร์มา
พิจารณาว่า หากสามารถดําเนินการจนประสบความ 
สําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อแล้ว ใครเป็นผู้
ไ ด้ รับผลประโยชน์  และไ ด้ รับประโยชน์อ ย่างไร 
ยกตัวอย่างเช่น เป้าประสงค์ของกรมสรรพากร ประการ

หนึ่ง คือ รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพียงพอในการ
พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ จากตัวอย่างนี้ ผู้ได้รับ
ประโยชน์ คือ ภาครัฐ โดยได้ประโยชน์คือ สามารถ
จัดเก็บภาษีได้มากพอท่ีจะนําไปพัฒนาประเทศในด้าน
ต่าง ๆ ได้ นั่นเอง 
  ข้ันตอนท่ีห้า คือข้ันตอนของการสร้างตัวชี้วัด 
(Key Performance Identification) 
 ตัวชี้ วัด  หมายถึง  สิ่ ง ท่ีจะเป็น ตัวบ่ งชี้ ว่ า
หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้
ได้หรือไม่ ข้ันตอนนี้ เราจะต้องพิจารณาหาปัจจัยท่ีเป็น
ตัวบ่งชี้ดังกล่าว และต้องใช้ถ้อยคําท่ีชัดเจน ท้ังในแง่ของ
คําจํากัดความและการระบุขอบเขต เช่น “จํานวน
สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการในหนึ่งเดือน” เป็นต้น โดย
ตัวชี้วัดนี้จะถูกนําเป็นหลักในการกําหนดค่าเป้าหมายใน
ลําดับต่อไป 
 ข้ันตอนท่ีหก คือ ข้ันตอนของการกําหนดค่า
เป้าหมาย (target)  ค่าเป้าหมาย  หมายถึง  ตัวเลข หรือ
ค่าของตัวชี้ วัดความสําเร็จ ท่ีหน่วยงานต้องการบรรลุ
ข้ันตอนนี้ เป็นข้ันตอนของการกําหนด หรือ ระบุว่า ใน
แผนงานนั้น ๆ หน่วยงานต้องการทําอะไร ให้ได้เป็นจํานวน
เท่าไร และภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะถือว่าบรรลุ
เป้าหมาย เช่น ต้องผลิตนักสังคมสงเคราะห์เพ่ิมเป็นจํานวน 
1,250 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น 
 ข้ันตอนสุดท้าย คือ ข้ันตอนของการกําหนด
กลยุทธ์ (strategy) 
 กลยุทธ์ หมายถึง สิ่งท่ีหน่วยงานจะดําเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ โดย  กลยุทธ์นี้ จะกําหนดข้ึน
จากการพิจารณาปัจจัยแห่งความสําเ ร็จ  (critical 
success factors) เป็นสําคัญ กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่า
ในการท่ีจะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่ง ๆ นั้น มีปัจจัย
ใดบ้างท่ีมีผลต่อความสําเร็จ และเราจําเป็นต้องทํา
อย่างไร จึงจะไปสู่จุดนั้นได้ 

Didactic strategy(ยุทธศาสตร์การสอน) 
             จากการรายงานของผู้ วิจัยในการประชุม
โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาและบุคลากรทางการ



 - 31 - 
    

  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558   
  

 

ศึกษาสู่ ความเป็นมาตรฐานสากลผ่ านเครือ ข่าย
นานาชาติโดยใช้หลักสูตร E-Training Program for 
Continuous Professional Didactic Development 
(E-CPDD) ณ Fontys University of Applied Sciences 
วิทยาเขต Venlo ประเทศเนเธอแลน (2557) สามารถ
สรุปยุทธศาสตร์การสอน ได้ดังนี้ 
1.  Teaching activities เป็นกิจกรรมการสอนใน

รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 
 1.1 Direct Instruction (การสอนแบบตรง) 
 1.2 Direct Instruction 
 1.3 Indirect  Instruction (การสอนแบบอ้อม) 
 1.4 Interactive Instruction (การสอนแบบมี
  ปฏิสัมพันธ์) 

2.  Classroom management 
  (การบริหารจัดการชั้นเรียน) 
 2.1 Classroom Arrangement (การจัด รูปแบบ

โต๊ะ เก้าอ้ี) อาจจัดโต๊ะ เก้าอ้ีในรูปของโต๊ะ 
เก้าอ้ีสําหรับการฟัง Lecture สําหรับกิจกรรม
กลุ่มกิจกรรมคู่  เป็นต้น 

 2.2 Setting Expectations for Behavior (การ
กําหนดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในห้องเรียน) 

 2.3 Managing Student Academic Work (การ
กําหนดภาระงาน) 

 2.4 Managing Inappropriate  Behavior (การ
จัดการกับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์) 

 2.5 Promoting  Appropriate  Use of 
Consequences (การส่งเสริมผลลัพท์เชิงบวก) 

3. Learning activities (กิจกรรมการเรียนรู้) เช่น 
 3.1  Experimental  Learning  (การเรียนรู้จาก

ประสบการณ์) 
 3.2 Independent  Study (การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง) 
 3.3  Auditory  Learning  (การเรียนรู้ด้วยการฟัง) 

 3.4  Visual  Learning  (การเรียนรู้ด้วยการดู) 
 3.5  Reading/Writing (การเรียนรู้จากการอ่านและ

เขียน) 
 3.6  Kinesthetic  (การเรียนรู้จากการปฏิบัติ) 

4. ICT $ Multimedia  (การใช้เทคโนโลยีและสื่อ
มัลติมีเดีย) 

  การใช้เทคโนโลยี สื่อมัลติมีเดียเพ่ือสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักเรียน และการสอนของครู เช่น 
 

YouTube Short Movie Online Demonstration Cli 
การจัดการเรียนรู้ของครูคํานึงถึงทฤษฎีการจัดการ
เรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy และ VARK 
Learning Style 
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ตัวอย่าง แนวทางการนํา Bloom’s Taxonomy ไปวางแผนการจัดการเรียนรู้   
Category Examples, key words and technologies for learning 

Remembering; ความทรงจํา 
การเรียกคืนหรือเรียกดูข้อมูลท่ีได้เรียนรู้
ก่อนหน้านี้ 

ตัวอย่าง:  ท่องนโยบาย อ้างอิงราคาจากหน่วยความจําให้กับลูกค้า ท่องกฎความ
ปลอดภัย 

คําสําคัญ: กําหนด, อธิบายระบุรู้ฉลากรายช่ือตรงกับชื่อเค้าร่างจําได้ว่าการรับรู้, พันธุ์, 
เลือกรัฐ 

เทคโนโลยี: หนังสือเคร่ืองหมายแฟลชการ์ดท่องจําซ้ําๆขึ้นอยู่กับการอ่าน 

Understanding ; ความเข้าใจ 
ทําความเข้าใจความหมายแปลการแก้ไข
และการตีความของคําส่ังและ
ปัญหา สถานะที่มีปัญหาในคําพูดของ
ตัวเอง 

ตัวอย่าง:  เขียนหลักการของการเขียน การทดสอบ อธิบายในคําพูดของตัวเอง ขั้นตอน
สําหรับการดําเนินงานท่ีซับซ้อน แปลลงในกระดาษคํานวณของคอมพิวเตอร์ 

คําสําคัญ: comprehends, แปล ปกป้อง แยก ประมาณการ อธิบาย ขยาย 
generalizes ให้ตัวอย่างเช่นอนุมาน paraphrases คาดการณ์, เขียนซ้ํา สรุป
แปล 

เทคโนโลยี: สร้างการเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, การ
บันทึก การเล่าเร่ือง การค้นหาทางอินเทอร์เน็ต 

Applying; การประยุกต์ 
ใช้แนวคิดในสถานการณ์ใหม่หรือนําไปใช้
การกระตุ้นส่ิงที่เป็นนามธรรม นําไปใช้
กับ ส่ิงที่เรียนรู้ในห้องเรียน ใน
สถานการณ์  นวนิยาย ในสถานท่ีทํางาน 

ตัวอย่าง: ใช้คู่มือการคํานวณเวลาวันหยุดของพนักงาน ใช้กับกฎหมาย  สถ ิติในการ
ประเมินความน่าเชื่อถือ การสอบข้อเขียน 

คําสําคัญ: การส่ังเปล่ียนแปลงคํานวณ, สร้าง, แสดงให้เห็นถึงการค้นพบ ปรุงแต่ง, 
ปรับเปล่ียน ดําเนินการคาดการณ์ เตรียมปฏิสัมพันธ์การแสดง, แก้,การใช้งาน 

เทคโนโลยี: เรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวน การบล็อก ปฏิบัติ 

Analyzing: วิเคราะห์ 
แยกแยะวัดุหรือแนวความคิดออกเป็น
ชิ้นส่วนเห็นโครงสร้าง  โครงสร้างองค์กร 
อาจจะเข้าใจ ที่แตกต่างกับข้อเท็จจริง
และหาข้อสรุป 

ตัวอย่าง: การแก้ไขปัญหาชิ้นส่วนของอุปกรณ์โดยใช้ตรรกะหลัก ตระหนักถึงความ
ล้มเหลวในการให้เหตุผลเชิงตรรกะ รวบรวมข้อมูลจากแผนกและเลือกงานที่
จําเป็นสําหรับการฝึกอบรม 

คําสําคัญ: การวิเคราะห์แบ่งแยก เปรียบเทียบ ขัดแย้งไดอะแกรม deconstructs, 
แตกต่าง, เลือกปฏิบัติ, แตกต่าง, ระบุ, แสดงให้เห็นถึง อ้างถึง เค้าร่าง 
เก่ียวข้อง เลือก, แยกแยะ 

เทคโนโลยี: fishbowls โต้เถียง ถามส่ิงที่เกิดขึ้น ใช้การทดสอบ 

Evaluating:การประเมิน 
ให้คําตัดสินเก่ียวกับคุณค่าของความคิด
หรือวัสดุ 

ตัวอย่าง: เลือกโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด จ้างผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่ สุด อธิบายและแสดงให้เห็นถึงงบประมาณใหม่ 

คําสําคัญ: ประเมิน เปรียบเทียบ สรุปความขัดแย้ง บารมีวิพากษ์ วิจารณ์ 
ปกป้อง อธิบาย เลือกปฏิบัติ ประเมิน อธิบายคํา justifies สัมพันธ์
สรุปสนับสนุน 

เทคโนโลยี: การสํารวจ  

Creating:สร้าง: สร้างโครงสร้างหรือ
รูปแบบจากองค์ประกอบท่ีมีความ
หลากหลาย นําชิ้นส่วนเข้าด้วยกันทั้งใน
รูปแบบท่ีมีความสําคัญในการสร้าง
ความหมายใหม่หรือสร้างสรรค์ 

ตัวอย่าง:  เขียนการดําเนินงานของบริษัท หรือคู่มือกระบวนการ การออกแบบเคร่ืองที่
จะดําเนินงานท่ีเฉพาะเจาะจง บูรณาการการฝึกอบรมจากหลายแหล่งที่มาใน
การแก้ปัญหา และขั้นตอนการทบทวนเพ่ือปรับปรุงผลที่ต้องการ 

คําสําคัญ: categorizes, รวม, รวบรวม, สร้าง,ออกแบบ อธิบาย,สร้างปรับเปล่ียน,จัด
แผน,จัดเรียง, reconstructs สัมพันธ์, จัดระเบียบ, ปรับ, ปรับเปล่ียน,สรุป,
บอก,เขียน 

เทคโนโลยี: สร้างโมเดลใหม่,เขียนเรียงความ,ร่วมเครือข่ายกับคนอ่ืน  
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 VARK Learning Style 
 เฟลมม่ิงและมิลส์; 1992 pp. 140-141:  VARK 
ย่อมาจาก ดู (Visual= V), ฟัง (Aural/Auditory = A), 
อ่าน / เขียน (Read/write = R) และประสาทสัมผัส
การเคลื่อนไหวทางร่างกาย (Kinesthetic = K) ใช้
สําหรับการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผล 
 เฟลมม่ิงและมิลส์ ชี้ให้เห็นหรือสะท้อนให้เห็น
ถึงประสบการณ์ของนักเรียนและครู ถึงแม้จะมีบางส่วน
ทับซ้อนระหว่างกัน มีการกาํหนดไว้ดังต่อไปน้ี  
 Visual (V) รวมถึงภาพของข้อมูลในแผนท่ี 
ไดอะแกรม แผนภูมิ กราฟ แผนภูมิการไหล  ไดอะแกรม 
ป้ายและสัญลักษณ์ลูกศร วงกลม ลําดับชั้นและอุปกรณ์
อ่ืน ๆ ท่ีผู้ ใช้ เ พ่ือเป็นตัวแทนของส่ิงท่ีจะได้รับการ
นําเสนอแทนคําพูด หรือเรียกว่า กราฟฟิค (G) เป็นการ
อธิบายสิ่งท่ีครอบคลุมเหล่านี้  รวมถึงภาพนิ่งหรือภาพ
ของความเป็นจริง, ภาพยนตร์, วิดีโอหรือ PowerPoint 
มันจะรวมถึงการออกแบบช่องว่าง รูปแบบ รูปทรงและ
รูปแบบท่ีแตกต่างกัน ท่ีใช้ในการเน้นและนําเสนอข้อมูล  
ไวท์บอร์ดท่ีใช้ในการวาดแผนภาพท่ีมีสัญลักษณ์ท่ีมี
ความหมายสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งท่ีแตกต่างท่ี
จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ท่ีมีการต้ังค่าภาพ มันจะต้อง
เป็นมากกว่าเพียงคําพูด  ท่ีจะเป็นประโยชน์กับผู้ ท่ี
ต้องการอ่าน / เขียนการ Aural/Auditory (A) หมายถึง
การรับรู้ข้อมูลท่ี "ได้ยินหรือพูด." ผู้เรียนท่ีมีการปฏิบัติ
ของพวกเขา  ท่ีพวกเขาเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดจากการบรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม  ฟังวิทยุ, อีเมล์, ใช้โทรศัพท์มือถือพูด
บนเว็บแชทและพูดคุย สิ่งท่ีผ่าน อีเมล์รวมอยู่ในท่ีนี่ด้วย
เพราะว่าเป็นข้อความและอาจจะรวมอยู่ในการอ่าน / 
เขียน ก็มักจะเขียนในรูปแบบการสนทนากับตัวย่อคํา
ภาษาสแลงและภาษาที่ไม่เป็นทางการ การฟัง รวมถึง
การพูดออกมาดัง ๆ เช่นเดียวกับการพูดคุยกับตัวเอง  
บ่อยคร้ังท่ีคนท่ีมีการเรียงลําดับสิ่งท่ีพูดออกมาคร้ังแรก
โดยการพูด มากกว่าการเรียงลําดับความคิดของพวกเขา
แล้วพูด   พวกเขาอาจจะพูดอีกสิ่งท่ีได้รับการกล่าวหรือ
ข้อคําถาม ท่ีชัดเจนและตอบก่อนพวกเขามีความ

ต้องการท่ีจะบอก ว่าตัวเองและพวกเขาเรียนรู้ผ่านการ
บอกกล่าว 
 Read/write (R) ข้อมูลท่ีปรากฏเป็นคําพูด 
ครูและนักเรียนหลายคนมีความสามารถในการเขียนได้ดี
และการอ่านอย่างกว้างขวางเป็นคุณสมบัติของผู้สําเร็จ
การศึกษา Read/write (R) เป็นการป้อนข้อความที่ใช้
และการส่งออก การอ่านและการเขียนในทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะอย่างย่ิง การเขียนเรียงความและการกําหนด 
PowerPoint, Internet, รายการ, ไดอาร่ี, พจนานุกรม, 
thesauri การนําเสนอ PowerPoint และ Internet, 
Google และวิกิพีเดียมีความเหมาะสมกับผู้ท่ีไม่ใช้การฟัง
และการพูด 
 Kinesthetic (K) หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับ
การใช้ประสบการณ์และการปฏิบัติ (แบบจําลองหรือ
ของจริง)." แม้ว่าประสบการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญคือการเชื่อมต่อกับความเป็น
จริง " ท้ังผ่านประสบการณ์ส่วนตัวหรือตัวอย่างการ
ปฏิบัติหรือการจําลอง ซ่ึงจะรวมถึงการสาธิต, การ
จําลอง, วิดีโอและภาพยนตร์ของส่ิงท่ี "จริง" เช่นเดียว 
กับกรณีศึกษาการปฏิบัติและการใช้งาน ท่ีสําคัญคือ
ความเป็นจริงหรือลักษณะของตัวอย่างท่ีสามารถท่ีจัดข้ึน, 
ลิ้มรสหรือรู้สึก เรียนรู้จากประสบ การณ์ของตัวเองและ
ประสบการณ์ของคนอ่ืน ๆ มันเป็นไปได้ท่ีจะเขียนหรือ
พูด kinesthetically ถ้าเป็นไปตามความเป็นจริง ต้องมี
การกําหนดรายละเอียดของผู้ท่ีจะทําสิ่งนั้นและมีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

การเรียนรู้ รูปแบบ VARK สามารถใช้ในการปรับปรุง
การเรียนรู้ของนักเรียน Vanessa Marcy, MMSc, PA-C 
Perspective on Physician Assistant Education, 
2001 
 นักเรียนจะมีรูปแบบการเรียนรู้และมีผลต่อ
วิธีการเรียนรู้ โปรแกรมที่เกิดข้ึนสามารถปรับปรุงการ
เรียนรู้ของนักเรียนโดยการบริหารจัดการเรียนรู้ของ
ครู (VARK เป็นตัวย่อสําหรับการดูภาพ, หูฟัง การพูด ,
การอ่าน / เขียนและการเรียนรู้การเคลื่อนไหวทาง
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ร่างกาย) เป็นหนึ่งในเคร่ืองมือท่ีใช้งานง่ายและสามารถ
ให้นักเรียนรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของเขา   ปีแรกนักศึกษามหาวิทยาลัยเอมอรี 
VARK  ส่งผลการเรียนรู้ของนักศึกษานี้ตามท่ีมีการนํา 
เสนอและอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการทํางานตาม VARK 
และ วิ ธี กา ร ท่ีจะบู รณาการของข้ อ มู ลกั บ ทักษะ
การศึกษา นอกจากนี้นักเรียนมีการตอบสนองต่อการ
ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดของพวกเขาในแนว 
ทางของ VARK นักเรียนมีการตอบสนองในเชิงบวกต่อ
การจัดการเรียนรู้ท่ีดีและพบว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์และการประเมินต่อไป 
 ปรากฏว่าการจัดการเรียนรู้รูปแบบ VARK ท่ี
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  
 VARK เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้งานง่ายและสามารถ
นําไปสู่การเรียนรู้ท่ีดีข้ึนสําหรับนักเรียน ตามแนวความ 
คิดเห็นท่ีเกิดข้ึนกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอมอรี และการ
ตอบแบบสอบถามแบบ VARK มีผลกระทบในเชิงบวก
ต่อปีแรก  นักเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเอมอรีท่ีเข้าร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ท่ัวประเทศควรจะได้รับการสนับสนุน
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ VARK หรือเคร่ืองมือ
ในการประเมินดังกล่าวเข้าไปในหลักสูตรของพวกเขา
ข้ันตอนการศึกษา ต้องให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลจํานวน
มากในระยะเวลาส้ันๆ มันเป็นเหตุผลท่ีนักเรียน ควรจะ
ได้รับโอกาสท่ีจะเพิ่มการเรียนรู้ของพวกเขาทุกคน
นอกจากนี้ VARK สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
คณาจารย์ในการท่ีจะสามารถปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีนักเรียนได้เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพ
ความสามารถของเขาในการเข้าถึงและมีปฏิสัมพันธ์กับ
นักเรียนท้ังในและนอกห้องเรียน ความคุ้มค่าท่ีน่าสนใจ 
หลักฐานท่ีสังเกตผู้เรียนต้องกลุ่มเล็กๆ จํานวนนักเรียน
เป็นตัวข้อบ่งชี้ของคุณค่าของ VARK  แล้วประโยชน์ของ
การผสมผสาน VARK หลักสูตรต้องเป็นตัวชัดเจนจุดอ่อน
ท่ีเห็นได้ชัดของการจัดการเรียนรู้คือ การท่ีขนาดของ
กลุ่ ม ตัวอ ย่าง มีขนาดเล็กมาก  มีผล ต่อ อัตราการ
ตอบสนอง อัตราการตอบสนองตํ่าอาจจะเก่ียวข้องกับ
ความจริงท่ีว่ามีเพียงหนึ่งกิริยาทางประสาทสัมผัสถูกใช้

ในการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง นอกจากน้ีนักเรียน
ท่ีส่งผลตอบสนองจาก VARK เป็นผู้ท่ีตอบแบบสอบ 
ถามทางอีเมลหลังจากการเรียนรู้ มีแนวโน้มท่ีจะเป็น
นักเรียนท่ีได้รับประโยชน์มากท่ีสุด แม้จะมีข้อจํากัด
เหล่านี้  การตอบสนองพอสมควรจากนักเรียนและ
อาจารย์เป็นบวกเชื่อได้ว่าการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
VARK มีคุณภาพต่อผู้เรียน 
 VARK by AnumSidhu, MS Clinical 
Psychology (2006) กล่าวถึง VARK ของ เฟลมมิง  ว่า 
หมายถึง ประเภทของการสื่อสาร จากบุคคลหนึ่งไปสู่
บุคคลหนึ่งให้เข้าใจในการเรียนรู้ผ่านเวลาและการ
จัดการเรียนรู้,การให้ข้อมูล, ฯลฯ  VARK เป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ของเรา สังเกตว่าในขณะท่ีบุคคลคนอ่ืนชอบ
วิธีการท่ีแตกต่างกันของการเรียนรู้ เขาไปถึงข้อสรุปนั้น
ท่ีแตกต่างกัน   และสิ่ ง ท่ี ต้องการของการเรียน รู้ 
พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อครูและนักเรียน
สามารถให้ตัวอย่างของรูปแบบการเรียนรู้ท่ีต้องการของ
เขา กลยุทธ์ท่ีสามารถพัฒนาในการปรับปรุงการเรียนรู้
สามารถสร้างแรงจูงใจได้อย่างมาก สอดคล้องและมี
ประสิทธิภาพต่อภูมิปัญญาของแต่ละคน 
 รูปแบบสไตล์การเรียนรู้แบบ VARK มีการ
ปรับเปลี่ยนจากแบบจําลอง VAK จากสินค้าคงคลัง 
VARK พัฒนาโดยเฟลมม่ิง (2006) ให้คะแนนในแต่ละ
แบบวิธีการรับรู้ท้ังสี่องค์ประกอบท่ีได้เรียนรู้จากการ
กําหนดรูปแบบท่ี 1 ถึง 4 ของ VARK  
 VARK  ได้รับการกําหนดว่าผู้เรียนมองเห็นมักจะ 
ชอบกราฟโบรชัวร์, ชาร์ต เน้นการออกแบบภาพและ
อ่ืนๆ การเรียกว่ากราฟฟิค การได้ยิน การอภิปรายการ
สัมมนา เล่าเร่ืองตลก  บรรยายการสัมมนา การอภิปราย  
การสนทนา ฯลฯ  การกําหนดสําหรับข้อมูลท่ีได้ยินหรือ
เรียน spoken, Read/write ตํารา บทความ การบันทึก 
บรรณานุกรม, คู่มือ, หน้าเว็บ การอ่านและพิมพ์เอกสาร
ประกอบคําบรรยาย พวกเขาต้องการข้อมูลแสดงเป็น
คําพูด เรียนการเคล่ือนไหวทางร่างกาย ต้องการตัวอย่าง
ห้องปฏิบัติการนอกสถานท่ีมีบทบาท  วิธีการทดลอง  
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและประสบการณ์  รูปแบบ
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ดังกล่าวต้องต่อเนื่องผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัว
สําหรับการเรียนรู้แบบ VARK Othman และ 
Amiruddin (2010) กล่าวว่า การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ
ของรูปแบบ VARK  ได้เห็นในจํานวนของการศึกษาท่ี
ดําเนินการท่ัวโลก ยกตัวอย่างเช่น การดําเนินการศึกษา
และพิสูจน์ให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้ VARK ไม่เพียง 
แต่ช่วยเพิ่มความเข้าใจของนักเรียน แต่ยังเพ่ิมแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้และความสนใจ  Prithard  ในปี 2005 
พบว่าการเรียนรู้ท่ีดี ข้ึนอยู่กับสไตล์การเรียนรู้ของ
นักเรียนและวัสดุการเรียนการสอนที่ใช้ ดังนั้นการผลิต
วัสดุการเรียนการสอนจะต้องดีข้ึนอย่างมากในนักเรียน
การเรียนรู้รูปแบบ VARK  จากผลการศึกษาท่ีดําเนิน 
การโดยเฟลมมิงในปี 1995  จะได้รับการค้นพบว่าการ
กําหนดท่ีใช้กันมากท่ีสุดในกระบวนการเรียนรู้คือการพูด
และการฟัง อย่างไรก็ตามในการศึกษาโดยแลร์ร่ีและมารี 
(2005) พบว่านักเรียน มีแนวโน้มท่ีจะใช้ข้อความและ
กราฟิกในองค์ประกอบของมัลติมีเดีย นักเรียนใช้การฟัง 
ข้อมูล ดูกราฟิกและการประยุกต์ใช้เสียงยังอยู่ในองค์ 
ประกอบมัลติมีเดีย ในขณะท่ีการเคล่ือนไหวทางร่างกาย
ของนักเรียนมีแนวโน้มมากกว่าท่ีจะใช้ข้อความและ
กราฟิกท่ีได้รับดังกล่าว  การได้รับมอบหมายในการ
กระทําหรือใช้มือในการทํางาน 

  
วิธีการวิจัย (Research Methodology)  
 ข้ันตอนการวิจัยยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา มี 9 
ข้ันตอน  รายละเอียดดังนี้ 
    ขั้นตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ SWOT และ
วินิจฉัยองค์กร เ พ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
สถานศึกษา โดย ครูโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
จํานวน 40 คน 
 ขั้นตอนท่ี 2  การสร้าง (Construction 
Research 1:R1) 
    การสร้างยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด การวิจัยได้
ทําการศึกษา สํารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

จากการรวบรวม SWOT การวินิจฉัยองค์กรและวิสัย 
ทัศน์ยกร่างกําหนดยุทธศาสตร์และตัวชี้ วัด  ให้ผู้ 
เชี่ยวชาญสนทนากลุ่ม จํานวน 9 คน 
 ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนายุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 
(Test Development 1:D1)    
 ผู้วิจัยนํา ยุทธศาสตร์และตัวชี้ วัด จากการ
สนทนากลุ่ม สร้างเป็นแบบสอบถาม ให้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
หาค่าความสอดคล้อง (Index of Congruence หรือ 
IOC) จํานวน 3 คน 
 ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบยืนยันยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัด  
 ผู้วิจัยนํา ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ให้ครูและ
บุคลากรโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมตรวจสอบยืนยัน
โดยการสนทนากลุ่ม  จํานวน 40 คน 
 ขั้นตอนท่ี 5 สร้างเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 คณะครูและบุคลากร จํานวน 32 คน ร่วมกัน
ยกร่างเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 ขั้นตอนท่ี 6 การตรวจสอบยืน ยัน เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 
 ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  
ตรวจสอบยืนยันโดยการร่วมกันสนทนากลุ่มให้ได้เกณฑ์
ระดับคุณภาพมากที่สุด  โดยผู้วิจัยเป็นประธานในการ
สนทนากลุ่ม จํานวน 32 คน  
 ขั้นตอนท่ี 7 การนําชุดยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
 การนํายุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติ โดย
จัดทําโครงการ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 ขั้นตอนท่ี 8 เห็นชอบแผนโครงการ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
แผนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ และให้ข้อเสนอแนะก่อนการนําไป
ปฏิบัติจริง 
 ขั้นตอนท่ี 9 การสรุปอภิปรายผลและ
เสนอแนะ   
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ผลการศึกษา (Research Finding) 
 ส รุปผลการ วิจั ย ยุทธศาสต ร์ เ พ่ือ พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา ได้
ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้ของครู
(Teaching activities) 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการห้องเรียน 
(Classroom Management) 

3)  ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT & 
Multimedia) 

4) ยุทธศาสตร์ด้าน กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning 
activities) 

5) ยุทธศาสตร์ด้าน ภาวะผู้นํา (Leadership)  

2. ตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้ของครู 

  ตัวชี้วัด 
1. ครูมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการ

เรียนและสานวิสัยทัศน์กับองค์กร 
2. ครูมีหลักสูตรเฉพาะตนและโครงการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ VARK 

Learning style และ Bloom’s Taxonomy  
4. ครูมีแบบทดสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
5. ครูวัดและประเมินผลตามหลักสูตรเฉพาะตน 
6. ครูพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 
7. ครูสามารถใช้ ICT & Multimedia เป็น

องค์ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

 2) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการห้องเรียน  
  ตัวชี้วัด 
1. ห้องเรียนมีการจัดโต๊ะ เก้าอ้ี เอ้ือต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้  

2. มีการกําหนดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ใน
ห้องเรียน 

3. มีการกําหนดภาระงานในห้องเรียน 
4. มีการส่งเสริมผลลัพท์เชิงบวกในห้องเรียน 
5. ห้องเรียนมีอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ 
6. ห้องเรียนมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 
7. ห้องเรียนมีระบบไฟฟ้าเอ้ือต่อการใช้อุปกรณ์ 

ICT ของนักเรียน 
 3) ยุทธศาสตร์ด้าน ICT & Multimedia 
   ตัวชี้วัด 

1. โรงเรียนมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้า  ICT 
2. ห้องเรียนมี Visual 
3. ห้องเรียนมี Projector 
4. ห้องเรียนมี Computer 
5. ห้องเรียนมี Internet 
6. ห้องเรียนมี Smartboard 

 4) ยุทธศาสตร์ด้าน กิจกรรมการเรียนรู้      
     (Learning activities) 
        ตัวชี้วัด 

1. เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Kinesthetic) 
2. เรียนรู้จากประสบการณ์ (Experimental 

Learning) 
3. เรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 

(Independent Study) 
4. เรียนรู้ด้วยการฟัง (Auditory Learning) 
5. เรียนรู้ด้วยการดู (Visual Learning) 
6. เรียนรู้ด้วยการอ่านและการเขียน (Reading 

and Writing Learning) 
5) ยุทธศาสตร์ด้าน ภาวะผู้นํา (Leadership)  

 ตัวชี้วัด ด้านผู้บริหาร 
1. ผู้บริหารมี วิสัยทัศน์ ริเร่ิมสร้างสรรค์ การ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
2. ผู้บริหารมีความสามารถเชิงวิชาการและเป็น

ผู้นําทางวิชาการ 
3. ผู้บริหารปฏิบัติงานด้านวิชาการอย่างมี

ประสิทธ์ิภาพ 
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ตัวชี้วัด ด้านครู 
1. ครูมี วิสัยทัศน์ ริเร่ิมสร้างสรรค์ การพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
2. ครูมีความสามารถเชิงวิชาการและเป็นผู้นํา

ทางวิชาการ 
3. ครูปฏิบัติงานด้านวิชาการอย่างมีประสิทธ์ิภาพ 
4. ครูมีความรับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ 
5. ครูได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
(Discussion/Conclusion) 

การวิจัย ยุทธศาสตร์การสอนเ พ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา
อภิปรายผลดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้ของครู มี
ตัวชี้วัด  ครูมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการ
เรียนและสานวิสัยทัศน์กับองค์กร  ครูมีหลักสูตรเฉพาะ
ตนและโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ VARK Learning style 
และ Bloom’s Taxonomy  ครูมีแบบทดสอบตาม
มาตรฐานและตัวชี้ วัด  ครูวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรเฉพาะตน  ครูพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนเป็นไปตามวิสัยทัศน์  ครูสามารถใช้ ICT & 
Multimedia เป็นองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับ เคลลี่  (Kelly ; 2002,pp. 59-95) 
ด้านการสอน (Teaching) การเรียนการสอนคุณครูมี
ความคาดหวังในตัวนักเรียน  การสอนแต่ละบทเรียนมี
ความท้าทายต่อผู้เรียนการสอนของครูส่งเสริมด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงสร้างของบทเรียนท่ีใช้ใน
การสอนใช้ได้ท่ัวไปกระบวนการจัดการเรียนการสอนมี
ความยืดหยุ่นการเรียนการสอนตรงตามเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์เนื้อหาสาระในการสอนเหมาะสมกับเวลาท่ี
จัดให้การเรียนการสอนครูมีการติดตามความก้าวหน้า
ของนักเ รียนการเ รียนการสอนครู มีการประเ มิน
ประสิทธิภาพของนักเรียน การเรียนการสอนครูให้คํา

รับรองในการจัดการเรียนการสอน มีการเรียนการสอน
ของหลักสูตรพิเศษ มีการเรียนการสอนสอดแทรก
กิจกรรมของแต่ละชั้นเรียน  ด้านหลักสูตร ด้านหลักสูตร
(Curriculum) หลักสูตรสนองตอบความต้องการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโอกาสและความ
เสมอภาคของนักเรียนทุกคน หลักสูตรสอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียนหลักสูตรบรรลุเป้าหมาย
สําหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษหลักสูตรโรงเรียน
ได้จัดวิชาไว้สําหรับนักเรียนในช่วงอายุ 16 ปี หลักสูตรท่ี
เตรียมไว้ให้นักเรียนเพ่ือประกอบอาชีพ หลักสูตรได้มี
ส่วนส่ง เส ริมพัฒนา   การมีน้ํ า ใจ   จริยธรรมและ
วัฒนธรรม หลักสูตรได้ส่งเสริมพัฒนาด้านพลานามัย
หลักสูตรจัดการศึกษาคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  สังคมและสุขภาพ หลักสูตรท่ีกําหนดอยู่ภายใต้
นโยบายหรือวิสัยทัศน์ หลักสูตรได้นําไปปฏิบัติจริงโดย
คุณครูสู่นักเรียน หลักสูตรท่ีจัดทําข้ึนได้แต่งต้ังทีมงานใน
การจัดทําและกํากับติดตามประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการห้องเรียน มี
ตัวชี้ วัด ห้องเรียนมีการจัดโต๊ะ เก้าอ้ี เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  มีการกําหนดพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ในห้องเรียน มีการกําหนดภาระงานในห้องเรียน 
 มีการส่งเสริมผลลัพท์เชิงบวกในห้องเรียน ห้องเรียนมี
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้  ห้องเรียนมีบรรยากาศเอื้อ
ต่อการเรียนรู้  ห้องเรียนมีระบบไฟฟ้าเอ้ือต่อการใช้
อุปกรณ์ ICT ของนักเรียนสอดคล้องกับรายงานการ
ประชุมโครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลผ่านเครือข่าย
นานาชาตโดยใช้หลักสูตร E-Training Program for 
Continuous Professional Didactic Development 
(E-CPDD) ณ  Fontys University of Applied 
Sciences วิทยาเขต Venlo ประเทศเนเธอแลน (2557) 
ให้ไ ว้ ว่า  การบริหารจัดการห้องเรียน Classroom 
Arrangement  (ควรจัดโต้ะ เก้าอ้ี สําหรับฟัง Lecture  
สําหรับกิจกรรมกลุ่ม  กิจกรรมคู่  เป็นต้น) Setting 
Expectation for Behavior (เป็นการกําหนด
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ในห้องเรียน)  Managing 
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Student Academic Work (ต้องกําหนดภาระงาน) 
Promoting Appropiate Use of Consequences 
(การส่งเสริมผลลัพท์เชิงบวก)  

ยุทธศาสตร์ด้าน  ICT & Multimedia  มีตัว 
ชี้วัด  โรงเรียนมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT  ห้องเรียนมี 
Visual ห้องเรียนมี Projector  ห้องเรียนมี Computer  
ห้องเรียนมี Internet  ห้องเรียนมี Smartboard 
สอดคล้องกับรายงานที่นําเสนอต่อคณะ กรรมาธิการ
ของรัฐบาลสวีเดน (Olve and Westin, 1998) แสดงให้
เห็นถึงตัวบ่งชี้  ซ่ึงถูกใช้หรือถูกเสนอให้ใช้สําหรับการติด 
ตามผล  และการตัดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในองค์กร  คือ ความเพียงพอของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  และ
จํานวนเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถของระบบ
สารสนเทศ  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการ ศึกษา  ท่ีว่า  ครูมีความ 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง  
และผู้เรียน  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  มาควอดท์ 
(Marqunrdt, 1996)  ท่ีว่า  ระบบย่อยด้านเทคโนโลยี
ประกอบด้วย  เทคโนโลยีสาร สนเทศ  การเรียนรู้โดย
อาศัยเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  และสอดคล้องกับการประเมินสถานศึกษา
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  สํานัก งานทดสอบทางการ 
ศึกษา (2556) ท่ีว่าสถานศึกษามีการผลิต  การใช้  การ
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ซ่ึงมีระบบการ
บริการการใช้การบํารุง รักษาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้  มีการวางแผนการใช้  เพ่ือการจัดบริการอย่าง
เป็นระบบ  สะดวกท่ีจะนําไปใช้ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ 
(Learning activities) มีตัวชี้วัดผู้เรียน เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ (Kinesthetic) เรียนรู้จากประสบการณ์ 
(Experimental Learning) เรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตัวเอง (Independent Study) เรียนรู้ด้วยการฟัง 
(Auditory Learning) เรียนรู้ด้วยการดู (Visual 
Learning) เรียนรู้ด้วยการอ่านและการเขียน (Reading 
and Writing Learning) สอดคล้องกับรายงานการ

ประชุมโครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลผ่านเครือข่าย
นานาชาตโดยใช้หลักสูตร E-Training Program for 
Continuous Professional Didactic Development 
(E-CPDD) ณ Fontys University of Applied Sciences 
วิทยาเขต Venlo ประเทศเนเธอแลน (2557) กิจกรรม
การเรียนรู้ (Learning activities) มีตัวชี้วัดผู้เรียน 
เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Kinesthetic) เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ (Experimental Learning) เรียนรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (Independent Study) 
เรียนรู้ด้วยการฟัง (Auditory Learning) เรียนรู้ด้วยการ
ดู (Visual Learning) เรียนรู้ด้วยการอ่านและการเขียน 
(Reading and Writing Learning) 

ยุทธศาสตร์ด้าน ภาวะผู้นํา (Leadership)  
ผู้บริหาร ตัวชี้วัด . ผู้บริหารมี วิสัยทัศน์ ริเร่ิมสร้างสรรค์ 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน  ผู้บริหาร
มีความสามารถเชิงวิชาการและเป็นผู้นําทางวิชาการ 
ผู้บริหารปฏิบัติงานด้านวิชาการอย่างมีประสิทธ์ิภาพ  
สอดคล้องกับแนวคิดของ  แอนโทนี  เคลลี (Anthony 
Kelly,2001, pp. 59-61) ท่ีว่า ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นํา
ในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง  มีวิสัยทัศน์ส่วนตน    
มีส่วนร่วมในการสานวิสัยทัศน์ขององค์กร  มีการกําหนด
เป้าหมายกับผู้ร่วมงาน  สนับสนุนการตัดสินใจร่วมกัน  
ผู้ร่วมงานมีความเชื่อถือต่อตัวผู้บริหาร มีการดําเนินงาน
ตามแผน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  ยุคล์ (Yukl, 1998, 
pp. 7-8)  ท่ีว่า  ผู้นํามีคุณลักษณะ (Trait  Approach) 
การทํางานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย มีความ สามารถหย่ังรู้ใจ
คน  มีการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า  มีพรสวรรค์ใน
การชักจูงคนได้  ลูกน้อง  เพ่ือนร่วมงานมีความคาดหลัง
ต่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับ 
จรัญญา ปานเจริญ 
 (http://www.dpu.ac.th;2550)  ผู้บริหารเป็นผู้นําท่ีดี  
ทํางานจนเกิดความสําเ ร็จและเน้นท่ีพึงพอใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  มีความทะเยอทะยาน (Ambition)  มี
ความอุสาหะพากเพียร (Persistence)  มีความกล้า
หาญ (Courage)มีความเชื่อถือศรัทธา (Faith)  มีความ
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ซ่ือสัตย์ม่ันคง (Integrity)  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
(Creativity)  มีความยุติธรรม (Justice)  มีจุดมุ่งหมาย 
(Objectivity)  มีความยืดห ยุ่น (Flexibility)  มีความ 
สามารถในการตัดสินใจ  (Decisiveness) มี วินัยใน
ตนเอง (Self Discipline) ครู ตัวชี้วัด ครูมีวิสัยทัศน์ริเร่ิม 
สร้างสรรค์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ครูมีความสามารถเชิงวิชาการและเป็นผู้นําทาง
วิชาการ  ครูปฏิบัติงานด้านวิชาการอย่างมีประสิทธ์ิภาพ  
ครูมีความรับผิดชอบการจัดการเรียนรู้  ครูได้รับการ
พัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  สอดคล้องกับแนวคิด
ของ แอนโทนี เคลลี่ (Anthony Kelly,2001, pp. 69-71)  
ภาวะผู้นําของผู้ร่วมงานหรือบุคลากรต้องมีการสร้าง
วิสัยทัศน์ส่วนตน  มีความเชื่อม่ันต่อตนเอง  มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์  ส่งเสริมวิสัยทัศน์  และจริยธรรมการ
บริหารจัดการได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ  มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบหรือการตัดสินใจ  มีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ เคลลี่ (Kelly,2001, pp.59-61)  
ท่ีว่าผู้ร่วมงานหรือบุคลากรต้องมีการดําเนินการวางแผน
กลยุทธ์  มีการเข้าร่วมประชุมวางแผนกําหนดวิสัยทัศน์  
ได้ รับการชมเชยจากความสําเ ร็จ   สอดคล้องกับ
สถาบันวิจัย  และพัฒนาการเรียนรู้ (หน้า 11)  ท่ีว่า  
ภาระงานของสถานศึกษามีอยู่หลายงานมีความเชื่อมโยง
ต่อกัน  เช่น  ระบบการเรียนรู้  ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  ระบบกิจกรรม  ซ่ึงต้องกําหนดบุคลากร
รับผิดชอบระบบย่อยเหล่านี้ให้บรรลุเป้าหมาย  วางแผน  
ออกแบบการประเมิน  และพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดี
ข้ึน ยังสอดคล้องกับแนวคดิของ  เซนเก (Senge, 1990)  
การพัฒนาองค์กรการเรียนรู้  จําเป็นต้องใช้แนวทางของ 
“ระบบ”  โดยบุคลากรมีการพัฒนาวิสัยทัศน์องค์กร 
(Corporate  Vision)อย่างเป็นระบบซ่ึงต้องสนองกับ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  
มีการพัฒนาระบบการวางแผน  ต้ังแต่การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ (Strategic  Planning)  และการวางแผน
ปฏิบัติการ  (Operational  Planning) 

การเผยแพร่นวัตกรรมชิ้นนี้และเกิดผลการนํา
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
โรงเรียนและ O-net สูงข้ึนสามารถนําไปใช้ในโรงเรียน
และปฏิบัติได้จริงเช่น โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนอัจฉะริย
จรรยา จํานวน 12 โรง และโรงเรียนนอกกลุ่มอีก 17 
โรง 

เอกสารอ้างอิง 
การรายงานของผู้วิจัยในการประชุมโครงการวิจัย

รูปแบบการพัฒนาและบุคลากรทางการศึกษา
สู่ความเป็นมาตรฐานสากลผ่านเครือข่ายนานา
ชาตโดยใช้หลักสูตร E-Training Program for 
Continuous Professional Didactic 
Development (E-CPDD) ณ Fontys 
University of Applied Sciences วิทยาเขต 
Venlo ประเทศเนเธอแลน (2557)  
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ภาวะผูน้ําตามหลักสังคหะวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศกึษา จังหวัดลาํพูน 
Leadership of School Directors upon Sangahavatthu 4 (Base of Sympathy), 
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บทคัดย่อ   
           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน และเพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ครู ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน  87 รูป/คน  เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม 
สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test แบบอิสระ และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพรรณนาลักษณะความเรียง ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีค่าเฉลี่ย 3.38   ผลการเปรียบเทียบภาวะ
ผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียน จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ด้านอัตถะจริยา ประเด็นการมีน้ําใจ ให้ความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือเม่ือเห็นครู/บุคลากรต้องการความช่วยเหลือ และประเด็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ ครูบุคลากรมี
การฝึกอบรมความชํานาญเพิ่มเติม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    

คําสําคัญ :   ภาวะผู้นํา  หลักสังคหวัตถุ 4  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 
Abstract   
           This research aims to survey, compare, and study problems and suggestions leadership 
upon the Base of sympathy among school directors in general Buddhist scripture schools in 
Lamphun province. The number of 87 samples is recruited among school teachers in the schools 
of the area. The instrument is a questionnaire with a statistical analysis by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and independent t-test. The content is written in a 
descriptive analysis.  The results are indicated that overall level of leadership upon the Base of 
sympathy among school directors is average at the mean value of 3.38.  The comparison of 
leadership upon the base between school directors’ genders is by overall and each aspect 
different without a statistical significance level at 0.05, while the aspect of useful conduct – 
service rendering and helpfulness, additional training promotion and support for teachers and 
staff – are different with a statistical significance level at 0.05. 
 
Keywords :  Leadership Sangahavatthu 4 (Base of sympathy) General Buddhist Scripture 

School 
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บทนํา 
จากการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมานั้น เป็นท่ี

ประจักษ์โดยท่ัวกันว่า มุ่งเน้นความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจ และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ท่ีขาด
ความสมดุลกับการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีดีงามของมนุษย์นั้น ก่อให้เกิดปัญหาท่ี
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในประเทศโดยรวม 
และเป็นสาเหตุท่ีมาของปัญหาทางด้านสังคมในปัจจุบัน
ท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึนตามลําดับ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในกลุ่มเด็กและเยาวชน อ้างในสุมนต์ทา บุญ
ท้วม (2556:บทความทางวิชาการ) 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
เป็นอีกสถาบันหนึ่งของระบบการศึกษาของประเทศ ท่ี
มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่คุณธรรม ดังนั้น โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาศึกษา จึงเป็นอีก
ความคาดหวังหนึ่งของสังคม เป็นอีกสถาบันหนึ่งของ
ประเทศ ท่ีจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมท่ีเน้นด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงามของมนุษย์เป็น
แบบอย่างท่ีดี ในสังคม  เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และพัฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง และมีดุลยภาพ  
อ้างใน มาตรฐานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา (2544).   

แต่ปัจจุบันจากนโยบายของการบริหาร ท่ี
มุ่งเน้นทางด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนท่ีไม่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของความเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา  ทําให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขาด
ศักยภาพ มีผลทําให้ผู้เรียนมีความประพฤติเชิงลบ ไม่
เป็นท่ีต้ังแห่งความเลื่อมใสศรัทธา  โดยเฉพาะด้านอาจาระ 
ความประพฤติตามหลัก เสขิยะวัตร ของผู้เรียนท่ีเป็น
พระภิกษุสามเณรจากการประชุมประจําเดือน  ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดลําพูน เม่ือวันท่ี 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 

2557 สรุปประเด็นสําคัญในด้านปัญหาและแนวทางการ
แก้ไข การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School 
Based Management) ทําให้ทราบว่า “ปัญหาในการ
บริหารงานกิจการนักเรียน คือ ขาดระบบการช่วยเหลือ
นักเรียนทีดี มีประสิทธิภาพ” ผู้บริหารในฐานะผู้นํา
องค์กรจึงจําเป็นจะต้องมีวิสัยทัศน์ มีหลักการในการ
บริหารท่ีจะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ อ้างในระเบียบ
วาระการประชุม ผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน คร้ังท่ี 7/ 2557 

ดังนั้นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จึงเป็น
อีกหนึ่งวิธีการท่ีนักบริหารการศึกษา นํามาปรับมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน ท่ีผ่านมาหน่วยงาน
ทางการศึกษาหลายแห่งอาทิเช่นโรงเรียนสัตยาไส 
จังหวัดลพบุรี  โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร เป็นต้น  ได้
นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในการ
บริหารงาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้นักบริหารทุกประเภท
ในฐานะเป็นผู้นํา ต้ังแต่ระดับนานาชาติ ระดับชาติ 
ระดับท้องถ่ิน ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน หมู่คณะ 
ครอบครัว ตลอดจน ตนเอง อ้างในพระธรรมปิฎก 
(ประยุทธ์  ปยุตฺโตม, 2537 : 95) ควรมีทักษะ และ
กระบวนการการบริหาร งานเพ่ือก่อให้เกิดวินัย ความ
สามัคคีปรองดองในหมู่คณะที่ตนรับผิดชอบในฐานะผู้นํา
ด้วยในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมหลายข้อท่ีว่า
ด้วยการบริหารงานของผู้นํา เช่นหลักพรหมวิหาร 4 
สังคหวัตถุ 4 อคติ 4 บารมี 6 สัปปุริสธรรม 7 อ้างใน
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต,2549 : 3)  
        

 จากสภาวะการบริหารการศึกษาในปัจจุบัน
ภาระงานของครูผู้สอนมีเพ่ิมมากข้ึนผู้บริหารในฐานะ
ผู้นํา ท่ีจะต้องบังคับบัญชาสั่งการเพื่อให้บรรลุตาม
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษาตามท่ี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกําหนดผู้นําจึงต้อง
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ประกอบไปด้วยหลักธรรมท่ีเรียกว่า “สังคหวัตถุ 4”  ซ่ึง
เป็นธรรมอันเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจของหมู่คณะเป็น
การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน   

หากจะพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา ด้านความสามารถของตัวบุคคลอันเป็น
กลไกขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายหลักการนโยบาย
ของรัฐในด้านการจัดการศึกษา และ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสังคมท่ีกล่าวมา  ในด้านงานบริหาร
บุคคลนั้น ผู้บริหารในฐานะผู้นําองค์กร ต้องมีคุณธรรม
จริยธรรม อ้างในพระเมธีธรรมาภรณ์ . (2541:3) เป็น
แบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาคณะครูผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรทุกคน ในฐานะท่ีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เป็นโรงเรียนท่ีก่อต้ังข้ึนเพ่ือตอบสนอง
การศึกษาของคณะสงฆ์  ในการบริหารงานด้าน
การศึกษา  เ พ่ือให้เป็นไปด้วยความเ รียบร้อยเกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด ในการบริหาร ซ่ึงถือเป็นกิจกรรม
ในการใช้ทรัพยากรขององค์กรตามหลักการบริหารให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยการวางแผน การจัดองค์กร การจูงใจ 
การควบคุมทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรวัตถุ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายขององค์กรตามท่ี
กําหนด การบริหารงานในองค์กร จะประสบความสําเร็จ 
หรือล้มเหลวในการดําเนินงานนั้น ปัจจัยสําคัญท่ีสุดก็คือ 
ตัวผู้นํา อ้างในคุณวุฒิ คนฉลาด (2540:2) ถ้าองค์กรใดมี
ผู้นําท่ีมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถบริหารงานในองค์กร
ให้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าองค์กร
ใดมีผู้นําท่ีขาดประสิทธิภาพ ก็จะไม่สามารถบริหารงาน
ในองค์กรใ ห้สํ า เ ร็จลุล่ วงตามวัต ถุประสงค์  และ 
เป้าหมายได้เช่นกัน ผู้นําจึงมีอิทธิพลเป็นอย่างมากใน
การเป็นต้นแบบพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา อีกท้ัง
ยังเป็นผู้ ท่ีต้องคอยฝึกหัดความชํานาญ และสั่งสอน
ความรู้ท่ีจําเป็นให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงองค์ประกอบนี้
เองเป็นสิ่งท่ียืนยันถึงความสําคัญของการจัดการได้อย่าง
เด่นชัดท่ีสุดในแนวทางหนึ่ง อ้างในคุณวุฒิ คนฉลาด 
(2540:4) 

จากปัจจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจท่ี
ต้องการศึกษา “ภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดลําพูน” ท้ังนี้เนื่องด้วยผู้วิจัยเอง ได้ปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นอนุกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษากลุ่มท่ี 5 จึงมีความสนใจในการที่จะ
ศึกษาภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
ลําพูน ซ่ึงประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา  และ 
สมานัตตตาอ้างในพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺ
โต),(2549:24)  เพ่ือเป็นการศึกษา  เปรียบเทียบและ
ศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 
4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  ซ่ึงผู้บริหาร
โรงเรียนจะได้นําหลักสังคหวัตถุ 4 ไป ใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาเพ่ือปรับปรุงภาพลักษณ์ในบางประเด็นท่ีอาจ
ต้องปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมการเป็นผู้นํา ท่ี
เหมาะสมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อชุมชน เพ่ือให้เกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาต่อศาสนาและสถานศึกษา  สามารถ
นํามาเป็นบริบทในการทํางาน และ กระบวนการพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารงาน อย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมถึงการปรับปรุงและระวัง
ตนในพฤติกรรมการแสดงออกของการเป็นผู้นําท้ังด้าน 
ทาน  ปิยะวาจา อัตถะจริยา และ สมานัตตตา  เพ่ือ
ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานท้ังของ
ส่วนตน และ ของส่วนรวมในอนาคตต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัด
ลําพูน 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นําตามหลักสังคห
วัตถุ 4  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จั ง ห วั ดลํ า พู น  โ ดยจํ า แนกต าม เพศขอ ง ผู้ ตอบ
แบบสอบถาม 
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 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะภาวะ
ผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4  โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้นํา  แนวคิด ทฤษฎี

เกี่ยวกับภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ  4 อันเป็น
หลักธรรมในพระพุทธศาสนานํามาประยุกต์กับทฤษฎี
ภาวะผู้นํา เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบ และศึกษาแนว
ทางการพัฒนาภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ศึกษา จังหวัดลําพูน   ซ่ึงมีสาระสําคัญคือ ด้านทาน 
ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา  ด้านสมานัตตตา และ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   นํามากําหนด และประมวลเป็น
กรอบแนวคิดในการทําวิจัย ดังแผนภาพต่อไปน้ี 

 

  ตัวแปรต้น                      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
           ครู เพศชายและครูเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อ
ระดับภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
ลําพูน  แตกต่างกัน  
 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
          แนวคิดท่ีเก่ียวกับภาวะผู้นําของผู้บริหาร 
          Bennis (1984:15-16) อ้างใน คุณวุฒิ คน
ฉลาด (2540:11) กล่าวว่า  ผู้นํามีความสําคัญต่อ
องค์การในด้าน เป็นผู้ รับผิดชอบต่อประสิทธิผลของ
องค์การ  ความสําเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับความ
ตระหนักรู้ในความสําคัญของคุณภาพขององค์การ เป็นผู้
เปลี่ยนแปลงองค์การให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม และ
เป็นผู้สนองความต้องการทางการศึกษาของชุมชน
หลายๆคุณสมบัติท่ีเหมือนๆกันในทุกวัฒนธรรมสะท้อน
ภาวะผู้นําแบบใช้ความสามารถ พิเศษ สร้างแรงบันดาล
ใจ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  นอกจากนั้น ผู้นําท่ีมุ่งการ
ทํางานเป็นทีม มุ่งความเป็นเลิศ   เด็ดขาด  เฉลียวฉลาด 
และใช้วิธีแก้ปัญหาท่ีมีลักษณะเป็นคุณสมบัติท่ีมาจาก 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อความสําเร็จใน
การเป็นผู้นําท่ีข้ึนกับ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมด้วย  แต่ใน
การศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง ยังไม่มีผู้ใดสามารถสรุปได้
ว่า รูปแบบผู้นําแบบใดท่ีจะทําให้ผู้นํามีประสิทธิภาพ
สูงสุด  
          ท้ังนี้เพราะภาวะผู้นํานั้นเป็นเร่ืองท่ีสัมพันธ์กับ
ตัวแปรอีกมากมายอ้างใน พงศ์ หรดาล (2546:163)  ซ่ึง
ไม่ได้หยุดนิ่ง หากแต่เปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวอยู่เสมอ
อาทิเช่นความแตกต่างทางด้านเพศของผู้ร่วมงานท้ังชาย
และหญิง  นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเซาเธิ ร์น 
แคลิฟอร์เนีย ได้พบในการศึกษาว่า เพศท้ังสองเมื่อเวลา
เครียด ต่างจะประพฤติสวนทางกัน อ้างในปรานี วงษ์
เทศ (2544:9) และนอกเหนือไปจากความแตกต่างทาง
สรีระ ผู้หญิงกับผู้ชายมีบทบาทต่างกันออกไปตาม
ค่านิยมต่างๆ เกี่ยวกับผู้หญิงและผู้ชายท่ีสังคมเป็นผู้
กําหนดข้ึน อ้างในปรานี วงษ์เทศ (2544:12)ในการ
ทํางานการติดต่อประสานงานอาจมีขีดจํากัดด้านความ
เหมาะสม ตามกระบวนการทางสังคมได้ 
 หากพิจารณาถึ งสั งคมของประเทศไทย 
พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาหลักประจําชาติ การ
นําเอาหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนามา

สถานภาพ 
เพศ 

 

1) ชาย 
 2) หญงิ 

ภาวะผูนํ้าตามหลกัสงัคหะ
วตัถ ุ4 โรงเรียนพระปริยติั
ธรรม แผนกสามญัศึกษา 
จงัหวดัลาํพนู 
         1) ทาน 
         2) ปิยวาจา 
         3) อตัถจรยิา 
         4) สมานตัตตา 
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ประยุกต์ใช้ก็น่าจะเอ้ือกับ สังคมวัฒนธรรมไทยไม่มากก็
น้อย การนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ก็เพ่ือการเป็นผู้นําท่ี
ดี และคําสั่งสอนท่ีสําคัญๆของพระพุทธองค์ท่ีแสดงให้
เห็นถึงลักษณะของผู้นําท่ีดี หรือวิถีทางของการท่ีจะเป็น
ผู้นําท่ีดีเพ่ือใช้สําหรับเป็นแนวทางท่ีจะนําไป ปฏิบัติ  
อ้างใน พงศ์ หรดาล (2546:163)  สังคหวัตถุ  ซ่ึง
สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการบริหารและจัดการ
สมัยใหม่ได้อ้างในพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺ
โต),(2549:28)   
          1)  สังคหวัตถุ 4 (Base of sympathy) ธรรม
เพ่ือให้คน เป็นท่ีรักของคนท่ัวไปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ผู้ท่ีอยู่ในองค์กรนั้นๆให้เกิดความประสาน สามัคคี ซ่ึง
เป็นการผสมผสานระหว่างการบริหารงานกับคําสอนตาม
หลักการของพระพุทธศาสนา  ผู้นําองค์กรหากประพฤติ
อยู่ในหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน
ยอมนําพาองค์กรนั้นไปสู่ความสําเร็จ ซ่ึงธรรมในการ
บริหารงานคือหลักสังคหวัตถุ 4 อันได้แก่ 
                 1. ทาน (giving offering) คือการให้ 
เสียสละ แบ่งปันแก่ผู้อ่ืน เช่น การให้รางวัล สวัสดิการท่ี
ดี เป็นต้น 
                2.  ปิยวาจา (Kindly speech) คือ พูดจา
ด้วยถ้อยคําสุภาพ นุ่มนวล เหมาะแก่บุคคล เวลา 
สถานท่ี พูดในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ พูดในทางสร้างสรรค์ 
และเกิดกาํลังใจ เช่น การควบคุม การจูงใจ เป็นต้น 
               3.  อัตถจริยา (useful conduct) ทําตนให้
เป็นประโยชน์ ตามกําลังสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
กําลังทรัพย์ และเวลา เช่น การพัฒนาคน การบริหารงาน
ตามวัตถุประสงค์ เป็นต้น 
                4. สมานัตตตา (even and equal 
treatment) คือทําตนให้เสมอต้นเสมอปลาย วางตน
เหมาะสมกับ ฐานะ ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน ไม่เอา
เปรียบผู้อ่ืน ร่วมทุกข์ร่วมสุข เช่น การสื่อสาร การมอบ
อํานาจ เป็นต้น อ้างในพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต),(2549:28)   

          หลักสังคหวัตถุ 4 หากผู้นําและบุคคลใดนําไป
ปฏิบัติก็จะเกิดความมั่นคงและก้าวหน้าในหน้าท่ีการ 
งาน เป็นท่ีรักและเคารพของผู้อ่ืน ผู้นําท่ีมีประสิทธิภาพ
ในยุคปัจจุบันอ้างในพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺม
จิตฺโต),(2549:25)   
          สรุปได้ว่าภาวะผู้นําในด้านการบริหารจัดการ
เป็นเร่ืองยุ่งยากเพราะเป็นการทํางานกับคนส่วนใหญ่ใน
องค์กร หลักของพุทธศาสนาจึงมีบทบาทในการบริหาร
จัดการ หากเพราะพุทธศาสนากับคนไทยมีความผูกพัน
กันมานาน  และเจริญม่ันคงในประเทศไทยย่ิงกว่าท่ีไหน
ในโลก 
          ฉะนั้นหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจึงนํามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ โดยสามารถยึดแนว
ทางการปฏิบัติท่ีเรียกว่าสังคหวัตถุ 4 สามารถนํา
ประยุกต์ใช้กับการบริหารการจัดการได้เป็นอย่างดี 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
          พัชรพร  พิพัฒน์พงศกร  ได้ศึกษาเร่ืองภาวะ
ผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บ ริหารโรงเ รียน
มัธยมศึกษาใน อํา เภอ เมื อ งนครสวรร ค์  จั งห วัด
นครสวรรค์  โดยเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบและศึกษาแนว
ทางการพัฒนาภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4  ซ่ึงจาก
ผลจากการวิจัยเขาพบว่า ภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 
4 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมือง
นครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( = 4.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านทาน 
ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา และด้านสมานัตตตา พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้านผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรต่อภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และประสบการณ์ทํางาน มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
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นครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า  ผู้บ ริหารโรงเ รียนต้อง
ตระหนักถึงความรู้สึกอันละเอียดอ่อนของบุคคลเป็น
หลั ก  ใช้ วิ ธี การพูดอ ย่า ง มีวาทศิ ลป์ ในการสร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และในการบริหารงานบุคคล
ควรใช้ วิ ธีการจู ง ใจบุคลากรใ ห้ปฏิบั ติ งานตาม ท่ี
มอบหมายมากกว่าสั่งการ ควรใช้วิธีการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ ท่ีหลากหลายอย่างสร้ างสรรค์  เช่น  การ
บริหารงานหรือการให้บริการท่ีรวดเร็วก็เป็นการสร้าง
ความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน และไม่ควรเย่อหย่ิง หรือ
วางตัวสูงกว่าผู้ใต้บังบัญชามากจนเกินไป และควรสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะให้เกิดข้ึน สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างโรงเรียนกับสังคมหรือองค์กรภายนอกเพ่ือ
ประสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหรือ
องค์การให้เกิดข้ึน 
          พระมหาวิทูรย์ ธมฺมวุฑฺโฒ (บุญมาพิลา)  ได้
ทําการศึกษาเร่ืองการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคห
วัตถุ  4  ของผู้บริหารสถานศึกษาในอําเภอยางสีสุราช 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 2556 โดยการวิจัยนี้  เพ่ือศึกษา
และเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคห
วัตถุ4 ของผู้บริหารสถานศึกษา  และเพ่ือศึกษาแนว
ทางการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ผู้บ ริหารสถานศึกษาในอํา เภอยางสีสุ ราช  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2  ผลการศึกษาท่านได้พบว่า การบริหารงานบุคคล
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
อําเภอยางสีสุราชสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  โดยภาพรวม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าทุก
ด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ผลการเปรียบเทียบ
การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4   โดย
ภาพรวม และรายด้าน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว้ แนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในอําเภอ ยางสีสุราช สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม 
เขต  2 ควร  ส่ ง เส ริมสนับสนุนการให้ โอกาสการ
มอบหมายงาน การตัดสินใจ  การสั่ งการและการ
ดําเนินการในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะด้านการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา และครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม 
เขต 2 ในขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 4 ด้าน คือ 1)
ด้านการวางแผนบุคลากร 2) ด้านการสรรหาบุคลากร 
3) ด้านการปฏิบัติงานบุคลากร 4) ด้านการธํารงรักษา
บุคลากร โดยนําคุณธรรมเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ 
แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้ความรู้และ
แนะนําสั่งสอน วาจาเป็นท่ีรัก คือกล่าวคําสุภาพไพเราะ
อ่อนหวานสมานสามัคคีให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับ
ถือ ตลอดถึงการนําไปปฏิบัติต่อกันประกอบด้วยเหตุผล 
ช่วยเหลือกิจการ บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยแก้ไข
ปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม ปฏิบัติสมํ่าเสมอกัน โดย
ร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ
บุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเสียสละ ความ
แบ่งปัน การมีน้ําใจเป็นเคร่ืองเสริมสร้างไมตรีให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีในสังคมได้ 
          จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสรุปได้ว่า
ภาวะผู้นําท่ีดีมีประสิทธิภาพ ผู้นําคือผู้ใช้อํานาจ หน้าท่ี
ความสัมพันธ์ท่ีมีอยู่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์
ต่างๆเ พ่ือปฏิบั ติการและอํานวยการ  โดยการใ ช้
กระบวนการสร้างโครงข่ายความสัมพันธ์ในองค์กร
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายพันธกิจ วิสัยทัศน์และจุดเน้น
ขององค์กรท่ีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลัก
คุณธรรมคือการใช้หลักธรรมในการบริหารงานเช่น 
หลักสังคหวัตถุ 4 กล่าวคือ ทาน  ปิยวาจา  อัตถจริยา  
สมานัตตตา เพ่ือเป็นหลักเกาะกุมใจในการบริหารงาน 
โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
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สามัญศึกษา ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษารูปแบบหนึ่ง
ของการศึกษาคณะสงฆ์อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษา ท่ีรัฐกําหนดข้ึน ซ่ึงการบริหาร
โ ร ง เ รี ย นพ ระป ริ ยั ติ ธ ร ร ม  แผนกส า มัญศึ ก ษ า 
ประกอบด้วยกลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่ายดังนี้ คือ ฝ่าย
บริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานการเงิน  ฝ่าย
บริหารงานบุคคล และ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
          ดังนั้นหากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ประกอบไปด้วยผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นําตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานบุคคล บุคคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกันตามสถานภาพ 
กล่าวคือทางด้าน เพศ ในด้านสรีระในด้านความคิด และ
ในด้านการปฏิบัติงานอาจมีความแตกต่างกัน หาก
ผู้บริหารประกอบด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 คือ  ทาน  ปิย
วาจา  อัตถจริยา และสมานัตตตา ย่อมนําพาโรงเรียน
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา ประสบผลสําเร็จใน
เป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ ตลอดจนจุดเน้นของ
โรงเรยีนท่ีต้ังไว้ได้ 

  
วิธีการวิจัย 
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาศึกษา จังหวัดลําพูน มีจํานวนโรงเรียนท้ังหมด 10 
โรงเรียนในปีการศึกษา 2557 มีครูจํานวน  107 รูป/คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้กําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากร  ครู ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน ตามตาราง
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ R.V.Krejcie and 
D.W.Morgan. (1970:607-608) เทียบสัดส่วนแล้วสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) อ้างใน พระ
มหาวิทูรย์ ธมฺมวุฑฺโฒ (บุญมาพิลา).(2555:4)  ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 87 รูป/คน ตามตารางดังต่อไปน้ี   
 

 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
          เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย  คร้ังนี้ 
คือแบบสอบถาม ประมาณค่า  5  ระดับของ ลิเคิร์ท 
สอบถามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาศึกษา 
จังหวัดลําพูน ซ่ึงมี 3 ตอนประกอบด้วย 
 ตอนท่ี 1 ข้ อ มู ล ส ถ า น ภ า พ ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม  เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
เกี่ยวกับเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 ข้อ 
 ตอนท่ี 2  สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น
ภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียน

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ของการศึกษา 

ที่ โรงเรียน ประชากร สัดส่วน กลุ่ม
ตัวอย่าง 

1 โรงเรียนหอปริยัติศึกษา 20 18.69 16 
2 โรงเรียนโสภณวิทยา   19 17.76 15 
3 โรงเรียนอินทะวิทยา 6 5.61 5 
4 โรงเรียนปริยัติสามัคคี

วิทยา 
6 5.61 5 

5 โรงเรียนพรหมจักรสังวร 10 9.35 8 
6 โรงเรียนปริยัติธรรมทุ่ง

หัวช้าง   
5 4.67 4 

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม
พระเจ้าตนหลวง 

10 9.35 8 

8 โรงเรียนปริยัติธรรมวัด
บ้านโฮ่งหลวง 

7 6.54 6 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม
พระธาตุ  5 ดวง 

12 11.26 10 

10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม
พระชัยวงศาพัฒนา 

12 11.26 10 

รวม 107 100 87 
ที่มา:อ้างในข้อมูล จ. 3 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา กลุ่ม 5 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2557 

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2557 
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พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาศึกษา จังหวัดลําพูน 
ลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ รวม 4 ด้าน จํานวน 60 ข้อ แบ่งเป็น1) ด้าน
ทาน 2) ด้านปิยวาจา 3) ด้านอัตถจริยา และ 4) ด้าน
สมานัตตตา 
 ตอนท่ี 3  เป็นคําถามแบบปลายเปิดเ พ่ือ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
ภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาศึกษา จังหวัดลําพูน 
จํานวน 4 ข้อ  
            ซ่ึงแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ปรากฏค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยท่ีได้ยู่ระหว่าง 0.95 -1.00 นําแบบสอบถามท่ีจัดทํา
เรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชากรท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีมีบริบทใกล้เคียงกัน จํานวน 30 รูป/
คน เพ่ือหาค่าความเชื่อม่ันปรากฏค่าสัมประสิทธ์ิความ
เชื่อม่ันท้ังฉบับได้คือ 0.98 และค่าสัมประสิทธ์ิความ
เชื่อม่ันรายด้าน  ด้านทานปรากฏค่าสัมประสิทธ์ิความ
เชื่ อ ม่ัน ท่ี ไ ด้คื อ  0 . 93  ด้ านปิ ยะวาจาปรากฏค่ า
สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันท่ีได้คือ 0.91 ด้านอัตถจริยา
ปรากฏค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันท่ีได้คือ 0.94  ด้าน
สมานัตตาปรากฏค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันท่ีได้คือ 
0.92 ตามลําดับ และค่าอํานาจจําแนกรายข้อมูลอยู่
ระหว่าง  0.53 - 0.79 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          ผู้ วิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากโรงเรียน
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน จํานวน 10 
โรงเรียน ในปีการศึกษา 2557 มีครูจํานวน 107 รูป/คน
ไ ด้ขนาดก ลุ่ม ตัวอ ย่างจํ านวน  87  รูป  /คน   นํ า
แบบสอบถามท่ีได้รับคืนท้ังหมดมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ทุกฉบับจําแนกแบบสอบถามโดยการคัดแยก
ฉบับตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว นํา

ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้บันทึกลงในโปรแกรม
สําเร็จรูป เพ่ือทําการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
          1. วิ เ ค ร า ะ ห์ สถ านภาพของขอ งผู้ ต อบ
แบบสอบถาม  จํ าแนกตามสถานภาพของ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม  โดยหาค่าความถี่(Frequency)  และ ค่า
ร้อยละ (Percentage)เสนอในรูปแบบตาราง   
 2. วิเคราะห์ ภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดลําพูน 4 ด้านได้แก่ ด้านทาน ด้านปิยะวาจา 
ด้านอัตถจริยา และด้านสมานัตตา ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย X (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. การทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้นําผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในตอนท่ี 2 ของแบบสอบถาม นํามา
คํานวณหาค่า t-test เพ่ือทดสอบนัยสําคัญของความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างซ่ึงแตกต่างกันตามเพศ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม    
          4. วิเคราะห์ข้อมูลวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 ผู้วิจัยได้
ทําการรวบรวมประมวลผลข้อมูลจากข้อปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ ในตอนท่ี 3 แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าความถี่ 
(Frequency) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยวิธีเขียน
ในลักษณะความเรียง 

 
ผลการศึกษา 
          ผลการศึกษาภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดลําพูน 
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        1 .ผลการ วิ เ ค ร าะ ห์สถานภาพของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม 

      จากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน
ท้ังสิ้น 87 คน ส่วนใหญ่เป็นชาย จํานวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.4 เป็นหญิง จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.6  

2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดลําพูน  4  ด้าน 
จํานวน 60 ข้อ แบ่งเป็น  ด้านทาน ด้านปิยะวาจา  ด้าน
อัตถจริยา และ ด้านสมานัตตตา     
 

 

  จากตารางพบว่าภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
จังหวัดลําพูน มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปาน
กลาง ท่ีค่าเฉลี่ย 3.38  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ ลําดับแรกคือ ด้านสมานัต
ตา อยู่ในระดับปานกลางท่ีค่าเฉลี่ย 3.39 รองลงมาคือ 
ด้านอัตถจริยา อยู่ในระดับปานกลาง ท่ีค่าเฉลี่ย 3.38 
และด้านทาน อยู่ในระดับปานกลางท่ีค่าเฉลี่ย 3.38 
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ด้านปิยะวาจา อยู่ในระดับปานกลางท่ี
ค่าเฉลี่ย 3.35   

3. ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ส ม มุ ต ติ ฐ า น โ ด ย
เปรียบเทียบ ระดับภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ  4  
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา  จั งหวดลํา พูน  จํ าแนกตามเพศของผู้ ตอบ
แบบสอบถามโดยมีสมมติฐานท่ีว่าครูเพศต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อระดับภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดลําพูน  แตกต่างกัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังแสดงใน
ตารางต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่2 แสดงจํานวนร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามเพศ        n = 87 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
1.เพศ 

ชาย 56 64.4 
หญิง 31 35.6 

รวม 87 100 

ตารางที ่3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้ บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดลําพนู 
โดยรวมและรายด้าน       n = 87 
ภาวะผู้นําตามหลัก สังคห

วัตถุ 4 ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาศึกษา 

จังหวัดลําพูน 

ระดับความคิดเห็น 

 

S.D ระดับ ลําดับ 

1. ด้านทาน 3.38 .37 ป า น
กลาง 

3 

2. ด้านปิยะวาจา 3.35 .40 ป า น
กลาง 

4 

3. ด้านอัตถจริยา 3.38 .40 ป า น
กลาง 

2 

4. ด้านสมานัตตตา 3.39 .39 ป า น
กลาง 

1 

รวม 3.38 .38 ป า น
กลาง 
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 จากตารางพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
ลําพูน ท้ังโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีต้ัง
ไว้          
   

 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 
ปัญหาและข้อเสนอแนะภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาศึกษาจังหวัดลําพูนพบว่า 
              ด้านทาน ปัญหาคือผู้บริหารสนับสนุนเร่ือง
สวัสดิการน้อยผู้ใต้บังคับบัญชาขาดแรงจูงใจในการ
ทํางาน และผู้บริหารไม่ค่อยเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้ ใต้ 
บังคับบัญชา ข้อเสนอแนะคือผู้บริหารต้องตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาในอันท่ีเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรผู้บริหารต้องช่วย และ สนับสนุนในด้าน
กิจกรรมและการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้บริหารต้อง
สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรมทางด้านวิชาการ
อย่างสมํ่าเสมอ            
               ด้านปิยะวาจา ปัญหาคือผู้บริหารชี้แจง
นโยบายทางการศึกษาไม่กระจ่างชัดผู้บริหารมีการ
ติดต่อพูดคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชาน้อย และผู้บริหารใช้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คําพูดท่ีแข็งกระด้างในการประชุม ข้อเสนอแนะคือ 
ผู้บริหารควรฝึกทักษะวิธีการพูดให้เหมาะสมแก่การ
บริหารงานผู้บริหารควรชี้แนะวิธีการในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ผู้บริหารควรมีการชี้แจงยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรให้แก่บุคคลากรท่ีเข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่เสมอ 
 ด้านอัตถจริยา ปัญหาคือการสงเคราะห์
ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน การพัฒนา
บุคลากรไม่เหมาะสมต่อหน้าท่ี   และการปรับเลื่อน
ตําแหน่งเป็นไปอย่างล่าช้าข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารควร
ยึดหลักความยุติธรรมในการบริหารงาน ผู้บริหารควร
สร้างแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร ผู้บริหารควร
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการทํางาน 
              ด้ านสมานั ตตา  ปัญหาคื อการจั ดวา ง
อัตรา กําลั งของผู้ บ ริหารไ ม่ เหมาะสมกับความ รู้
ความสามารถ ผู้บริหารขาดหลักการในการบริหารงาน 
และ ผู้บริหารไม่มีความเชื่อม่ันในตนเอง  ข้อเสนอแนะ
คือผู้บ ริหารต้องเป็นผู้ เสมอต้นเสมอปลายในการ
บริหารงาน ผู้บริหารควรสร้างความเชื่อม่ันและศรัทธา
ต่อบุคลากรในองค์กรและชุมชนผู้บริหารต้องเป็นผู้ฝักใฝ่
งานบุคคลากรสามารถติดต่อประสานงานได้ทุกเวลา 

 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
             แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน                                  

n = 87 
ภ า ว ะ ผู้ นํ า ต า ม
หลักสังคหวัตถุ 4 

เพศชาย เพศหญิง  
t 

 
p 

 
S.D. ระดับ 

 
S.D. ระดับ 

1. ด้านทาน 3.41 .37 ปานกลาง 3.31 .37 ปานกลาง 1.165 .247 

2. ด้านปิยะวาจา 3.40 .41 ปานกลาง 3.28 .38 ปานกลาง 1.265 .209 

3. ด้านอัตถจริยา 3.42 .40 ปานกลาง 3.29 .40 ปานกลาง 1.403 .164 

4. ด้านสมานัตตตา 3.43 .40 ปานกลาง 3.31 .37 ปานกลาง 1.311 .194 

รวม 3.41 .39 ปานกลาง 3.30 .37 ปานกลาง 1.322 .190 
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อภิปรายผลการวิจัย 
          การวิจัยคร้ังนี้ จะกล่าวถึงภาวะผู้นําตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาศึกษา จังหวัดลําพูน  โดยผู้วิจัยจะ
กล่าวถึงประเด็นการวิจัยท่ีสําคัญและน่าสนใจนํามา
อภิปรายผลดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
จังหวัดลําพูน  มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปาน
กลาง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาขาดความ
ตระหนักในการนํา หลักสังคหวัตถุ 4 มาประยุกต์ ใช้กับ
การบริหารงานในสถานศึกษา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้ให้ความสําคัญในการบริหาร 
งานโดยใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ซ่ึงขัดแย้งกับผลการวิจัย
ของ พัชรพร พิพัฒน์พงศกร (2555:บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เร่ือง “ภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ “พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 2. ผลกา ร เป รี ยบ เ ที ยบภาวะผู้ นํ า ต าม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ พบว่า
เพศชาย และ เพศหญิงมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดลําพูน ท้ังโดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ซ่ึงสอดคล้องกับพัชรพร พิพัฒน์พงศกร  ท่ีได้ศึกษาเร่ือง
ภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาใน อํา เภอ เมื อ งนครสวรร ค์  จั งห วัด
นครสวรรค์  พบว่าผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากรต่อภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และประสบการณ์ทํางาน มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้นํ าตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บ ริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้  
 3. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะพบว่าผู้บริหาร
สนับสนุนเร่ืองสวัสดิการน้อยทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาขาด
แรงจูงใจในการทํางาน ไม่ค่อยเ อ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในการชี้แจงนโยบายทางการศึกษาไม่
กระจ่างชัด ขาดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน การพัฒนาบุคลากร
ไม่สอดคล้องเหมาะสมต่อหน้าท่ี การปรับเลื่อนตําแหน่ง
เป็นไปอย่างล่ าช้ า  ผู้บ ริหารขาดหลักการในการ
บริหารงาน และ ผู้บริหารไม่มีความเชื่อม่ันในตนเอง  
ข้อเสนอแนะคือผู้บริหารต้องตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาในอันท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ผู้บริหารต้องช่วย และ สนับสนุนในด้านกิจกรรมและ
การปฏิบัติงานของบุคลากรผู้บริหารต้องสนับสนุน
บุคลากรให้ได้ รับการอบรมทางด้านวิชาการอย่าง
สมํ่าเสมอ ต้องให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเม่ือเห็นครู
ผู้หญิงต้องการความช่วยเหลือ และมีการส่งเสริม
สนับสนุนให้ ครูหญิงได้รับการฝึกอบรมความชํานาญ
เพ่ิมเติม 
 

ข้อเสนอแนะในเชิงการบริหาร 
           1. จากผลการเปรียบเทียบ ด้านอัตถะจริยา 
ประเด็นการมีน้ําใจ ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเม่ือ
เห็นครู/บุคลากรต้องการความช่วยเหลือ และประเด็น
การส่งเสริมสนับสนุนให้ ครูบุคลากรมีการฝึกอบรม
ความชํานาญเพิ่มเติม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน ต้องมี ความตระหนัก
ถึงการมีน้ําใจ ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเม่ือเห็นครู
ผู้หญิงต้องการความช่วยเหลือ และมีการส่งเสริม
สนับสนุนให้ ครูหญิงได้รับการฝึกอบรมความชํานาญ
เพ่ิมเติม 
  2. ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดลําพูนควรปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ
4 ในด้าน ทาน คือตอบสนองความต้องการของ
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ผู้ ใ ต้บังคับบัญชาในอัน ท่ี เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
สนับสนุนครูในด้านกิจกรรมและการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรโดยเฉพาะการอบรมทางด้านวิชาการอย่าง
สมํ่าเสมอ 
           3. ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดลําพูน ควรมีปิยะวาจาฝึกทักษะ
วิธีการพูดให้เหมาะสมแก่การบริหารงานเพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิท่ีดี  มีการชี้แจงยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ให้แก่บุคคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่เสมอ และเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาองค์กร 

4. ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดลําพูน ต้องยึดหลักอัตถจริยา มีความ
ยุติธรรมในการบริหารงาน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การทํางาน ตลอดจนการพิจารณาถึงความถนัดของ
บุคคลากรในการวางอัตรากําลังการปฏิบัติงาน และ
ผู้บริหารต้องมีความตระหนักในการสร้างความสามัคคี
ให้เกิดข้ึนในองค์กร 
           5. ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดลําพูน ต้องมีสมานัตตาเป็นผู้มีความ
เสมอต้นเสมอปลายในการบริหารงานเพ่ือ สร้างความ
เชื่อม่ันและศรัทธาต่อบุคลากรในองค์กรและชุมชน 
ผู้บริหารต้องมีความผู้ฝักใฝ่ในงานบุคคลากรสามารถ
ติดต่อประสานงานได้ทุกเวลา และมีการ ตรวจสอบ
กํากับและติดงานเพื่อลดช่องว่างข้อผิดพลาดของงาน 
ตลอดจนเป็นผู้มีหลัก  ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
            จากการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเร่ือง
ภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน ซ่ึงได้
มีท้ังปัญหาอุปสัค และข้อเสนอแนะท่ีหลากหลาย อาทิ
เช่นแนวทางการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมซ่ึงท่ีผ่าน
มาหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษายังขาดการพัฒนาและส่งเสริมหลักการ
บริหารงานเชิงพุทธให้เป็นแม่บทในการบริหารงานใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญอย่างจริงจังผู้วิจัยจึง
ได้นําเสนอข้อคิดสําหรับผู้วิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ควรศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ  4   เพ่ือนํามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน 
 2. ควรศึกษาสัมฤทธิผลการบริหารงานตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน 
 3. ควรศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษา ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลําพูน 
ตามหลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 
 4. ควรศกึษาแนวทางการบริหารงานในสถาน 
ศึกษา ในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
ตามหลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ในเขต
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ด้วย  

 
เอกสารอ้างอิง 
ข้อมูลแบบ จ.3 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ และเปรียบเทียบการบริหารงาน

ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและลําปาง จําแนกตามสถานภาพและจังหวัด กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูผู้สอน จํานวน 66 คน นักเรียน จํานวน 123 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติ
ท่ีใช้ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบอิสระ 

ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดลําพูนและลําปางโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายจังหวัดพบว่า ท้ังจังหวัดลําพูนและจังหวัดลําปาง 
มีประสิทธิภาพการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  การเปรียบเทียบการบริหารงาน
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและลําปาง จําแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมและ
แต่ละมาตรฐาน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นมาตรฐานด้านผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ และการเปรียบเทียบการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและ
ลําปาง จําแนกตามจังหวัด โดยรวมและทุกมาตรฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คําสําคัญ :  การบริหารงาน, ห้องสมุดมีชีวิต, ต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษา 
 

Abstract  

 The purposes of this research were to study living library administration and compare 
the administration between status and province of samples. The number of 66 teachers and 123 
students was determined from the schools in two provinces – Lamphun and Lampang. The 
instrument was a questionnaire with a statistical treatment analyzed by frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and independent t-test.  The results showed that the efficacy of living 
library administration as a master model in the primary schools of Lamphun and Lampang 
provinces was at a high level by overall and each aspect. When considered in each province, the 
efficacy level of living library administration as a master model in the primary schools was as 
high.  The comparison of the living library administration upon social status was by overall and 
each standard was different with non-significance level at 0.05, except for learner’s standard 
that was different with a significance level at 0.05. 

 

Keywords :  Administration, Living Library, Master Role   Model in Primary School 
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บทนํา 
เนื่องด้วยนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ี

มุ่งเน้น“ จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสําหรับเยาวชนทุกคน” 
โดยเยาวชนทุกคนต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่า
เทียมกันท้ังโรงเรียนในเมืองหรือชนบททั้งภาครัฐและ
เอกชน มีแนวทางการขยายโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียม
กันท้ัง 4 ด้าน คือ  

1. โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร สิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม  

2. โ อ ก า ส ใน ก า ร เ ข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น เ พ่ื อ
การศึกษา  

3. โอกาสในการเพ่ิมพูนและฝึกฝนทักษะการ
เรียนรู้ในโลกท่ีเป็นจริงผ่านการเรียนรู้บนฐานกิจกรรม 
(Activity-Based Learning)  

4. โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริม
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด 
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์  ศูนย์วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ  
         เพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่ าวสํ านัก วิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงร่วมมือ
กับสํานักงานอุทยานการเรียนรู้  สํานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้จัดทําโครงการ 
“พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน” ซ่ึงได้
ดําเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 7 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาขยายแนวคิดแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบอุทยาน
การเรียนรู้ (TK park) หรือห้องสมุดมีชีวิตสู่โรงเรียน 
และเพ่ือเป็นแบบอย่างและแนวทางในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุดมีชีวิต โดยกระตุ้นให้
โรงเรียนและชุมชนเห็นความสําคัญของห้องสมุดมีชีวิต
ในโรงเรียนในการเป็นแหล่งเรียนรู้และปลูกฝังส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สําหรับ
เด็กและเยาวชนไทย จากผลการดําเนินโครงการดังกล่าว
ได้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี การ

ดําเนินงานโครงการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบใน
โรงเรียน” รุ่นท่ี 1 – 7 สําเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ 
เห็นผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมจึงควรให้มีการ
ดํ า เ นิ น ง านตามกิ จ ก ร รม ท่ี กํ า หนด ใน โ ร ง เ รี ยน
กลุ่มเป้าหมาย ท้ัง 256 โรงเรียน โดยมุ่งพัฒนาท้ังด้าน
บรรยากาศ ด้านสื่อส่งเสริมการอ่าน  ด้านบทบาทของ
ครูบรรณารักษ์และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ต่อไป (โครงการ“พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบใน
โรงเรียน” (รุ่นท่ี 6) ประจําปี 2556)  
         จากการที่โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
ในโรงเรียนต้ังแต่รุ่นท่ี 1-7 มีความสําเร็จลุล่วงอย่างมี
ประสิทธิภาพเห็นผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานของห้องสมุดมี
ชีวิตต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาว่า มีแนวทางการ
บริหารและการจัดการอย่างไรในการที่จะทําให้ห้องสมุด
ท่ัวไป ได้รับการรับรองเป็นห้องสมุดมีชี วิต โดยจะ
ทําการศึกษาการบริหารและการจัดการ ห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบในโรงเรียน ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด
ลําพูนและลําปางท่ีผ่านการรับรอง เพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนประถมศึกษาอ่ืนๆให้มี
ประสิทธิภาพและย่ังยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและ
ลําปาง 

2. เปรียบเทียบการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและ
ลําปาง จําแนกตามสถานะภาพและจังหวัด 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
           การวิจัยเร่ืองการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและ
ลําปาง มีเอกสารเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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          แนวคิดและทฤษฎีห้องสมุดมีชีวิต 
            เบ็ญจพรรณ ดวงเด่น (2556,หน้า 8) ห้องสมุด 
มีชีวิต หมายถึง แหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมสนับ สนุนให้
สมาชิกในสังคม ได้ศึกษาค้นคว้าใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีความสุข อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีการ
บริการท่ีทันสมัย จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ี
เหมาะสมกับการเรียนรู้ มีสื่อทันสมัยหลากหลายรูปแบบ 
และมีการจัดระบบเทคโนโลยีรองรับเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้า มีระบบการสืบค้นท่ีทันสมัยและมีการพัฒนา
ก้าวหน้าหรือเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง ผสมผสานกับ
ความมีชีวิตชีวา สดชื่นแจ่มใส่ 
        ทองใบ สะอาดรัมย์ (2555,หน้า 20) ห้องสมุด
มีชี วิตเป็นห้องสมุดท่ีจัดให้บริการแล้วทําให้ผู้ ใช้ มี
ชีวิตชีวา มีความสุข มีความสนุกและได้รับประโยชน์จาก
การท่ีมาศึกษาค้นคว้า ซ่ึงสามารถให้บริการได้หลาย
รูปแบบ 
         ปาริฉัตร คนึงเหตุ (2553, หน้า 54) ห้องสมุด
มีชีวิตหมายถึง การพัฒนาห้องสมุดให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้มากท่ีสุด โดยมีกิจกรรมต่างๆ มาดึงดูด
ความสนใจ  มี สารสน เทศ ท่ี ทันส มัย ต่อ เนื่ อ งอ ยู่
ตลอดเวลา จัดบรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ ทํา
ให้การใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองเป็นไปอย่างเพลิดเพลิน
และมีความสุข โดยรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตจะมีความ
แตกต่างกันตามท่ีห้องสมุดแต่ละแห่งจะศึกษาสภาพ
โดยทั่วไปของห้องสมุดตนเองและปรับเปล่ียนอย่าง
เหมาะสม 
           พัชรี รักษาสุวรรณ (2552,หน้า 13 – 14) 
ห้องสมุดมีชีวิต หมายถึง ห้องสมุดท่ีมีการจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า สดชื่น มี
ชีวิตชีวา มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย เพียงพอ 
ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวกบุคลากรให้บริการด้วย
ความต้ังใจ และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและการเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นไปอย่างเพลิดเพลินและมีความสุข โดยรูปแบบ
ห้องสมุดมีชีวิตจะมีความแตกต่างกันตามท่ีห้องสมุดแต่

ละแห่งจะศึกษาสภาพโดยท่ัวไปของห้องสมุดตนเองและ
มีการปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม 
            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(2549, หน้า 5 อ้างอิงใน เบ็ญจพรรณ ดวงเด่น, 2556, 
หน้า 7) ให้ความหมายของห้องสมุดมีชีวิต (Living 
library) ว่า หมายถึงห้องสมุดท่ีมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยครบถ้วน สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างย่ังยืน สําหรับทุก
เพศทุก วัย ด้วยบรรยากาศ ท่ี มีชี วิ ตชี วา  มีการใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ สามารถเข้าถึง
สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีบริการและกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ซ่ึงส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
            น้ําทิพย์ วิภาวิน (2548, หน้า 27 อ้างอิงใน 
ปาริฉัตร คนึงเหตุ, 2555, หน้า 53) ห้องสมุดมีชีวิต
หมายถึง ห้องสมุดท่ีมีหนังสือท่ีทันสมัยหลากหลาย
รูปแบบ รวบรวมสารสนเทศออนไลน์ และมีการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการศึกษา
ค้นคว้า ให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต มีการเรียนรู้ซ่ึง
สัมพันธ์กับชุมชน  เทคโนโลยี และชี วิตประจํา วัน 
สามารถจูงใจให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากห้องสมุดอย่าง
เต็มท่ี ทําให้บุคคลมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เสมือนเป็นห้องสมุดมีชี วิต เป็นแนวคิดหนึ่งในการ
เผยแพร่สิ่งพิมพ์โดยการส่งหนังสือต่อไปยังผู้อ่าน หรือ
การรวบรวมหนังสือไปมอบให้บุคคลหรือองค์กรในวาระ
พิเศษต่างๆ 
 สรุปได้ว่า ห้องสมุดมีชีวิตหมายถึง ห้องสมุด
ท่ีมีการจัดบรรยากาศให้อํานวยแก่การเข้าใช้บริการ  ไม่
ว่ าจะเป็น  ด้ านหนั งสือ  บรรยากาศ  และรวมถึง
บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบดูแลห้องสมุด เพ่ือให้การบริการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
  

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
          ผู้ศึกษาได้รวบรวมงานวิจัยในประเทศท่ีศึกษา
เกี่ ย วกั บการบ ริหารงาน ห้องส มุดของ โร ง เ รี ยน
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ประถมศึกษาสู่การเป็นห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบเพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษาได้ดังนี้  
           ไพบูลย์ คําจริง (2549 : บทคัดย่อ ) ได้ทําการ
วิจัยเร่ือง การบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนขนาด
เล็กต้นแบบการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชี วิต สังกัด
สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบว่า  
           1. การบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียน
ขนาดเล็กต้นแบบการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทุกด้าน 
           2. แนวทางการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิต
โรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบการจัดกิจกรรมห้องสมุดมี
ชีวิต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 
ปรากฏดังนี้ 

2.1 ด้านบุคลากร ควรแต่งต้ังครูท่ีมีวุฒิ

บรรณารักษ์ ทําหน้าท่ีบรรณารักษ์ประจําห้องสมุด และ

ควรมีการจัดอบรมวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ให้แก่บุคลากร

ท่ีไม่มีความรู้วิชาบรรณารักษ์ศาสตร์อย่างน้อยปีละ 1 

คร้ัง 

2.2 ด้านการเงินและงบประมาณ โรงเรียน
ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดําเนินงาน
ห้องสมุด ท้ังท่ีได้รับจากทางราชการและแหล่งอ่ืนๆ 

2.3 ด้านอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ ควร
จัดห้องสมุดให้เป็นเอกเทศ มีพ้ืนท่ีเพียงพอต่อการ
บริการและการจัดกิจกรรม โดยคํานึงถึงความสะอาด 
ความปลอดภัย อากาศถ่ายเท มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย
เพียงพอกับผู้ใช้บริการ 

2.4 ด้านการจัดการ บริการและกิจกรรม 
ควรรับสมัครนักเรียนท่ีมีความสนใจรับผิดชอบงาน
บริการห้องสมุด และควรมีการประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมห้องสมุดอย่างสมํ่าเสมอ 

ทองใบ  สะอาดรัมย์ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ทํา
การวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพการดําเนินงานห้องสมุดมี

ชี วิตของสถานศึกษาในสังกัดสํ านักงานเขตพื้น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  

1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีต่อการดําเนินงานห้องสมุดมีชีวิตของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก  

2. ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ค รู
บรรณารักษ์ท่ีมีต่อการดําเนินงานห้องสมุดมีชีวิตของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก  

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูบรรณารักษ์ ท่ีมีต่อสภาพการ
ดําเนินงานห้องสมุดมีชี วิตของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
จําแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 

4. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูบรรณารักษ์ ท่ีมีต่อการดําเนินงานห้องสมุดมีชีวิตของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานห้องสมุดมี
ชีวิตในสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพการ
ดําเนินงานห้องสมุดมีชีวิตของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูบรรณารักษ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะ มีดังนี้ ด้านองค์
ความรู้ ควรจะมีข้อมูลประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มาก
ข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้จากห้องสมุดโดยตรง ด้าน
สภาพแวดล้อม  ควรมีโ ต๊ะ  เก้า อ้ี  หรือท่ีนั่ ง อ่าน ท่ี
เหมาะสม สามรถนั่ง นอน หรือสับเปลี่ยนอิริยาบถได้ 
สะดวกข้ึน ด้านระบบเทคโนโลยี ควรมีระบบการสืบค้น
ข้อมูลความรู้ต่างๆ ท่ีสะดวก รวดเร็วและเพียงพอ ควรมี
วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจําเป็นในห้องสมุดเพ่ือบริการผู้มาใช้อย่าง
เพียงพอ ด้านบุคลากร ครูบรรณารักษ์ ควรให้การบริการ
อย่างมีอัธยาศัยไมตรี ย้ิมแย้ม แจ่มใส ด้านระบบ ควรมี
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การรวบรวมความรู้ข้อมูล เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่ง
เรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบ 

อลิสา ชัยลังกา (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทําการ
วิจัยเร่ือง การดําเนินงานห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 1 ผลการ 
วิจัยพบว่า สภาพการดําเนินงานห้องสมุดมีชีวิตของ
โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลําพูน 
เขต 1 ภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก โดยในด้าน
การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต มีการปฏิบัติระดับมาก 
ในการจัดโครงสร้างการบริหารห้องสมุดมีชีวิต การ
กําหนดปฏิทินงานและการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะ 
กรรมการห้องสมุดมีชีวิต ปัญหาท่ีพบ คือโรงเรียนขาด
แคลนบุคลากรที่จะปฏิบัติงานประจําห้องสมุด ครู
บรรณารักษ์หรือผู้มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบงานห้องสมุดมี
ภาระในการสอนมากเกินไป แนวทางแก้ไข คือ ผู้บริหาร
ควรจัดให้มีบุคลากรมาปฏิบัติหน้าท่ีประจําห้องสมุด ใน
ด้านการจัดทรัพยากรสารสนเทศ มีการปฏิบัติระดับมาก 
ในการใช้คอมพิวเตอร์บันทึกฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
เกี่ยวกับห้องสมุดมีชีวิต ปัญหาท่ีพบคือ งบประมาณ
สนับสนุนท่ีได้รับการจัดสรรในการจัดการสารสนเทศ ไม่
เพียงพอ แนวทางแก้ไข คือ โรงเรียนควรขอการ
สนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กร
ต่างๆ ในด้านการบริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ มีการปฏิบัติระดับมาก ในการจัดบริการประเภท
ต่างๆให้สอดคล้องกับหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้น
ข้อมูลและสารสนเทศ ปัญหาท่ีพบ คือ การขาดงบ 
ประมาณในการจัดหา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ให้มีคุณภาพ
และเพียงพอในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและต่อเนื่อง แนวทางแก้ไข คือ การให้ผู้ 
แทนชุมชนหรือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และหา
แนวทางแก้ไขร่วมกัน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องใน
ประเทศสรุปได้ว่า การบริหารหารงานห้องสมุดโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก แต่ก็ยังมีการขาดแคลนด้านต่างๆ  
เช่น 1) บุคลากรด้านครูบรรณารักษ์ท่ีมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับห้องสมุดโดยตรงมาบริหารจัดการ

ห้องสมุด 2) ด้านการเงินและงบประมาณท่ีนํามาใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานห้องสมุดในด้านต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด
ให้น่าอยู่น่าใช้ อํานวยต่อการใช้บริหาร ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีต้องมีไว้บริหารในห้องสมุด เช่น หนังสือ 
คอมพิวเตอร์  รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆท่ีต้องใช้ในการ
จัดดําเนินงานภายในห้องสมุดล้วนแต่ต้องใช้เงินในการ
ดําเนินการท้ังสิ้น ดังนั้นโรงเรียนจะต้องมีการดําเนินการ
จัดหางบประมาณจากหน่วยงานต่างๆท้ังของรัฐและ
เอกชนเพ่ือมาช่วยในการบริหารจัดการงานห้องสมุดให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดไว้คอยบริการแก่เด็กนักเรียนใน
การศึกษาค้นคว้าอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุดตลอดชีวิต 
        ดังนั้นหากห้องสมุดได้รับการสนับสนุนจาก
โรงเรียนในการพัฒนาตามมาตรฐานการบริหารงานท้ัง 4 
ด้าน คือ มาตรฐานด้านผู้บริหาร มาตรฐานด้านครู 
มาตรฐานด้านผู้เรียน และมาตรฐานด้านทรัพยากร
สารสนเทศ ไปพร้อมๆกันแล้ว การบริหารงานห้องสมุดมี
ชี วิตต้นแบบย่อมได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี ย่อม
ประสบผลสําเร็จในการจัดทําโครงการห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบ เพ่ือเป็นอุทยานการเรียนรู้ให้กับทุกๆคนให้เป็น
อุทยานการเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิตตามเป้าหมายอย่าง
แน่นอน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
         การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมิน  การดํา เนินการตามมาตรฐานห้องสมุด 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการ
ประเมินโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนคือ  

1) มาตรฐานด้านผู้บริหาร  
2) มาตรฐานด้านครู  
3) มาตรฐานด้านผู้เรียน  
4) มาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ  
มาประยุกต์และประมวลเป็นกรอบแนวคิดการ

ทําวิจัย ได้ดังนี้ 
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        ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม
(Independent Variables)   (Dependent Variables)  

 
 
 
 
 
 
 
 

              
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประกอบด้วย ครูผู้สอน และนักเรียน ของ
โรงเรียนประถมศึกษาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน
ของจังหวัดลําพูนและลําปาง จํานวน 260 คน จําแนก
เป็นครูผู้สอน จํานวน 80 คน นักเรียน จํานวน 180 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เลือกโดยการเทียบตาราง
อัตราส่วนของ Krejcie and Morgan (1970 : 608)  
จํานวน 189 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน คือ แบบสอบถาม 

การบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของโรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและลําปาง ซ่ึงแบ่งออก 
เป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จังหวัด โรงเรียน สถานะครู นักเรียน และประสบการณ์
การทํางาน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  ตอนท่ี 2 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับ 
การบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของโรงเรียนประถม 
ศึกษาในจังหวัดลําพูนและลําปาง ใน 4 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานด้านผู้บริหาร มาตรฐานด้านครู มาตรฐานด้าน

ผู้เรียน และมาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ โดย
สอบถามความคิดเห็นถึงระดับการดําเนินงานจริง  
ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ซ่ึงผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดจาก
การดําเนินการตามมาตรฐานห้องสมุด สํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการประเมินโรงเรียน
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนคือ  1) มาตรฐานด้าน
ผู้บริหาร 2) มาตรฐานด้านครู 3) มาตรฐานด้านผู้เรียน 
4) มาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงแบบสอบถาม
ฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 
5 ท่าน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหา (IOC) 
อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 และนําแบบสอบถามที่จัดทํา
เรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีบริบทใกล้เคียงกัน จํานวน 30 คน เพ่ือหาค่า
ความเชื่อม่ัน (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ปรากฏค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.86  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้ วิจัยได้ ดําเนินการขอ
หนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ถึง 
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวังดิน โรงเรียนบ้านศรีย้อย 
โรงเรียนอนุบาลแม่พริก โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา   โรงเรียน
อนุบาลแจ้ห่ม เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือ
แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 189 คน เพ่ือ
ตอบแบบสอบถาม และได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์
กลับคืนมาครบท้ัง 189 ชุด  คิดเป็นร้อยละร้อยของ
จํ า น วนแบบสอบถ ามที่ ไ ด้ แ จ ก ไ ป  จ า กนั้ น นํ า
แบบสอบถามที่ได้คืนมาท้ังหมดมาตรวจสอบสมบูรณ์ 
โดยคัดแยกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ก่อนนําเข้าข้อมูลลงในโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการ
วิเคราะห์ทางสถิติ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
          ผู้ วิจัยไ ด้ ดํา เนินการวิ เคราะห์สถานภาพ
พ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนและนักเรียนจําแนก
ตามตําแหน่งและโรงเรียน โดยใช้ค่าสถิติความถ่ีและค่า

1. สถานภาพทัว่ไป 
   ตาํแหน่ง 
     1.1 ครผููส้อน 
     1.2 นกัเรยีน 
2. จงัหวดั 
      2.1 ลาํพนู 
      2.2 ลาํปาง 
 

การบริหารงานท้องสมดุมี
ชีวิตต้นแบบของโรงเรียน
ประถมศึกษาในจงัหวดั
ลาํพนูและลาํปาง         
1) มาตรฐานดา้นผูบ้รหิาร       
2) มาตรฐานดา้นคร ู             
3) มาตรฐานดา้นผูเ้รยีน         
4) มาตรฐานดา้นทรพัยากร
สารสนเทศ 
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ร้อยละ  วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการดําเนินงาน การ
บริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของโรงเรียนประถม 
ศึกษาในจังหวัดลําพูนและลําปาง โดยหาค่าเฉลี่ย (X) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและ
โดยรวม แล้วนําผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผล  
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  การดําเนินงานการบริหารงาน
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดลําพูนและลําปาง จําแนกตามจังหวัดและแต่ละ
โรงเรียน  โดยการทดสอบด้วยค่า t อิสระ  
(independent samples t-test) แล้วนําค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่มโรงเรียนมาเปรียบเทียบกัน  สุดท้ายนําผล
การวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
ผลการศึกษา 
  ผลการศึกษาการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูน
และลําปาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณา
เป็นรายมาตรฐานพบว่า มาตรฐานท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ อยู่ในระดับ
มาก ท่ี รองลงมาคือ ด้านครูบรรณารักษ์อยู่ในระดับมาก
เช่นกัน และด้านผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก ประเด็นท่ี
ค่าเฉลี่ยท่ีน้อยท่ีสุดด้านผู้เรียน อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

1)  ด้านท่ี 1 มาตรฐานด้านผู้บริหาร พบว่า 
ประสิทธิภาพของการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและลําปาง 
มาตรฐานด้านผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายประเด็นอยู่ในระดับมากทุกประเด็น
โดยพบว่าประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก 
ผู้บริหารส่งเสริมให้ห้องสมุด มีสภาพดีและบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการกําหนด
แนวทาง การใช้ห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ของนักเรียน และผู้บริหารมีการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปีเพ่ือสนับสนุนและพัฒนาห้องสมุดอย่างเพียงพอ 
ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือผู้บริหารมีการส่งเสริม

ชุมชนมาใช้บริการห้องสมุดในการ เรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเอง 

2)  ด้านท่ี 2  มาตรฐานด้านครู  
 2.1 มาตรฐานด้านครู (ครูบรรณารักษ์)
พบว่า ประสิทธิภาพของการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและ
ลําปาง มาตรฐานด้านครู (ครูบรรณารักษ์) โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกประเด็นโดยประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
ลําดับแรก ครูบรรณารักษ์มีการจัดหมวดหมู่ และทํา
บัตรรายการหรือทํารายการ (ด้วยฐานข้อมูลระบบ
คอมพิวเตอร์) รองลงมาคือ ครูบรรณารักษ์มีการจัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ และครูบรรณารักษ์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่านอย่างต่อเนื่อง ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 
คือครูบรรณารักษ์มีการจัดบริการหาแหล่งสืบค้นทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์และทางอินเทอร์เน็ต 
 2.2  มาตรฐานด้านครู (ครูผู้สอน) พบว่า 
ประสิทธิภาพของการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและลําปาง 
มาตรฐานด้านครู (ครูผู้สอน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ประเด็นโดยประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก 
ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ รองลงมาคือ ครูผู้สอนมีนิสัย
รักการอ่าน และครูผู้สอนมีการประสานความร่วมมือกับ
ครูบรรณารักษ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือครูผู้สอนมีการ
รายงานผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านต่อผู้บริหารโรงเรียน 

3) ด้านท่ี 3 มาตรฐานด้านผู้ เรียน พบว่า 
ประสิทธิภาพของการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและลําปาง 
มาตรฐานด้านนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ประเด็น โดยประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก 
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ผู้เรียนมีการอ่านหนังสือเพ่ิมข้ึนท่ีเหมาะสมกับระดับชั้น 
รองลงมาคือ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ี
โรงเรียนจัดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอ และผู้เรียนสามารถบอก
สิ่งท่ีควรมีในห้องสมุดได้ ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด
ผู้เรียนสรุป เรียบเรียงแนวคิดจากข้อมูลสารสนเทศท่ี
ค้นพบได้อย่างเหมาะสม 

4) ด้านท่ี 4 มา ต ร ฐ า น ด้ า นท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศ พบว่า ประสิทธิภาพของการบริหารงาน
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดลําพูนและลําปาง มาตรฐานด้านทรัพยากร
สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็น
รายประเด็นพบว่าอยู่ในระดับมากทุกประเด็นโดย
ประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก  ห้องสมุดมีสารานุ 
กรมไทยสําหรับเยาวชนเพียงพอ รองลงมาคือ ห้องสมุด
มีสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเพียงพอ และห้องสมุด
มีจํานวนหนังสือ หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ จุลสารในปริมาณ ท่ีเหมาะสม ประเด็นท่ีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดห้องสมุดมีเอกสารหลักสูตรสําหรับครู 
ได้แก่หลักสูตรและเอกสารประกอบหลับสูตรครบทุกชั้น 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลการศึกษาการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและ
ลําปาง โดยภาพรวมของจังหวัดลําพูน พบว่ามีระดับ
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
มาตรฐานพบว่า มาตรฐานท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก
คือ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ด้านครูบรรณารักษ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด
เช่นกัน และด้านผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก ประเด็นท่ี
ค่าเฉลี่ยท่ีน้อยท่ีสุดด้านครูผู้สอน อยู่ในระดับมากเช่นกัน 
ท้ังนี้มีรายละเอียดในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

1) ด้านท่ี 1 มาตรฐานด้านผู้บริหาร พบว่า 
ประสิทธิภาพของการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูน มาตรฐาน
ด้านผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็น
รายประเด็นพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ประเด็นโดย

ประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ผู้บริหารส่งเสริม
ให้ห้องสมุด มีสภาพดีและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการจัดสรรงบประมาณประจําปี
เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาห้องสมุดอย่างเพียงพอ และ
ผู้บริหารมีการกําหนดแนวทาง การใช้ห้องสมุดเพ่ือ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ประเด็นท่ีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือผู้บริหารใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยู่ใน
ระดับมาก  

2)  ด้านท่ี 2 มาตรฐานด้านครู  
     2.1 มาตรฐานด้านครู (ครูบรรณารักษ์) 

พบว่าประสิทธิภาพของการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูน
มาตรฐานด้านครู (ครูบรรณารักษ์) โดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 3 ประเด็นโดยประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
ลําดับแรก ครูบรรณารักษ์มีการจัดหมวดหมู่ และทํา
บัตรรายการหรือทํารายการ (ด้วยฐานข้อมูลระบบ
คอมพิวเตอร์) รองลงมาคือ ครูบรรณารักษ์ใช้เทคโนโลยี
ในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้สะดวก ต่อ
การเข้าถึงและใช้บริการ และครูบรรณารักษ์มีการจัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือครูบรรณารักษ์
เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องอยู่
ในระดับมาก  
 2.2 มาตรฐานด้านครู (ครูผู้สอน) พบว่า
ประสิทธิภาพของการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูน มาตรฐาน
ด้านครู (ครูผู้สอน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดใน 
3 ประเด็นหลักคือ ประเด็นท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก 
ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ รองลงมาคือ ครูผู้สอนมีการ
ประสานความร่วมมือกับครูบรรณารักษ์ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และลําดับท่ี 3 มีสอง
ประเด็น คือ ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
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การอ่านในสาระการเรียนรู้ท่ีตนเองรับผิดชอบอย่าง
หลากหลายและครูผู้สอนมีนิสัยรักการอ่าน ประเด็นท่ีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดมี 3 ประเด็น  คือครูผู้สอนมีส่วนร่วม
ในการเสนอหรือคัดเลือกหนังสือครูผู้สอนมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสาระการเรียนรู้ท่ี
ตนเองรับผิดชอบอย่างสมํ่าเสมอ และครูผู้สอนมีการ
รายงานผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านต่อผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 

3) ด้านท่ี 3 มาตรฐานด้านผู้ เ รียน พบว่า
ประสิทธิภาพของการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูน มาตรฐาน
ด้านนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายประเด็นพบว่ามี 3 ประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ
แรกและอยู่ในระดับมากท่ีสุดได้แก่ ผู้เรียนสามารถบอก
สิ่งท่ีควรมีในห้องสมุดได้และผู้เรียนยืมหนังสืออย่าง
สมํ่าเสมอ รองลงมาคือ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านท่ีโรงเรียนจัดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอ และผู้เรียนมี
การอ่านหนังสือเพ่ิมข้ึนท่ีเหมาะสมกับระดับชั้น ประเด็น
ท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดผู้เรียนสรุป เรียบเรียงแนวคิดจาก
ข้อมูลสารสนเทศท่ีค้นพบได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก  

4) ด้านท่ี 4 ม า ต ร ฐ า น ด้ า นท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศ พบว่าประสิทธิภาพของการบริหารงาน
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดลําพูน มาตรฐานด้านทรัพยากรโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่ามี 3 
ประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก และอยู่ในระดับ
มากท่ีสุดได้แก่ห้องสมุดมีสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
เพียงพอ รองลงมาคือ ห้องสมุดมีจํานวนหนังสือ หนังสือ
อ้างอิงวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสารในปริมาณ 
ท่ีเหมาะสม และห้องสมุดมีหนังสือพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานเพียงพอ ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อย
ท่ีสุดห้องสมุดมีเอกสารหลักสูตรสําหรับครู ได้แก่
หลักสูตรและเอกสารประกอบหลับสูตรครบทุกชั้น ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  

ผลการศึกษาการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและ
ลําปาง โดยภาพรวมของจังหวัดลําปาง พบว่ามีระดับ
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
มาตรฐานพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยมาตรฐานท่ี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ด้านทรัพยากรสาร- 
สนเทศ รองลงมาคือ ด้านครูบรรณารักษ์ และด้าน
ผู้บริหาร  ประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยท่ีน้อยท่ีสุดคือด้านผู้เรียน 
อยู่ในระดับมากเช่นกัน ท้ังนี้มีรายละเอียดในแต่ละด้าน
ได้ดังนี้ 

1) ด้านท่ี 1 มาตรฐานด้านผู้บริหาร พบว่า 
ประสิทธิภาพของการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําปาง มาตรฐาน
ด้านผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็น
รายประเด็นพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดย ประเด็น
ท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ผู้บริหารส่งเสริมให้ห้อง 
สมุดมีสภาพดีและบรรยากาศท่ีเ อ้ือต่อการเรียนรู้ 
รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการกําหนดแนวทาง การใช้
ห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน และ
ผู้บริหารมีการจัดสรรงบประมาณประจําปีเพ่ือสนับสนุน
และพัฒนาห้องสมุดอย่างเพียงพอ ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ย
น้อยท่ีสุด คือผู้บริหารมีการส่งเสริมชุมชนมาใช้บริการ
ห้องสมุดในการ เรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก  

2)  ด้านท่ี 2  มาตรฐานด้านครู  
 2.1 มาตรฐานด้านครู (ครูบรรณารักษ์) 

พบว่า ประสิทธิภาพของการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําปาง
มาตรฐานด้านครู (ครูบรรณารักษ์) โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุดใน 3 ประเด็นหลัก  คือ ประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
ลําดับแรก ครูบรรณารักษ์มีการจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ ครู
บรรณารักษ์มีการจัดหมวดหมู่ และทําบัตรรายการหรือ
ทํารายการ (ด้วยฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์) และครู
บรรณารักษ์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน
อย่างต่อเนื่อง ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือครู
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บรรณารักษ์เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก                 

 2.2 มาตรฐานด้านครู (ครูผู้สอน) พบว่า 
ประสิทธิภาพของการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําปางมาตรฐาน
ด้านครู (ครูผู้สอน ) โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เ ม่ือ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
3 ลําดับแรกคือ ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ครูผู้สอนมีนิสัยรักการอ่านอยู่ใน
ระดับมาก  และครูผู้สอนมีการประเมินผลการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัย รักการอ่านอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดครูผู้สอนมี
ส่วนร่วมในการเสนอหรือคัดเลือกหนังสืออยู่ในระดับ
มาก  

3) ด้านท่ี 3 มาตรฐานด้านผู้ เ รียน พบว่า
ประสิทธิภาพของการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําปางมาตรฐาน
ด้านนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายประเด็นพบว่าอยู่ในระดับมากในประเด็นท่ีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ผู้เรียนมีการอ่านหนังสือเพ่ิมข้ึนท่ี
เหมาะสมกับระดับชั้น ผู้เรียนมีจิตสํานึกท่ีดีในการใช้
ทรัพยากรห้องสมุด และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านท่ีโรงเรียนจัดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอ ประเด็นท่ีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดผู้เรียนยืมหนังสืออย่างสมํ่าเสมออยู่ใน
ระดับมาก  

4) ด้านท่ี 4 ม า ต ร ฐ า น ด้ า นท รั พ ย า ก ร     
สารสนเทศ พบว่าประสิทธิภาพของการบริหารงาน
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดลําปางมาตรฐานด้านทรัพยากร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็น
ท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ห้องสมุดมีสารานุกรม
ไทยสําหรับเยาวชนเพียงพออยู่ ในระดับมากท่ีสุด 
ห้องสมุดมีการจัดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอย่างเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก และห้องสมุดมีการจัดป้ายนิเทศในห้องสมุด

อย่างสมํ่าเสมออยู่ในระดับมาก  ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ย
น้อยท่ีสุดได้แก่ ห้องสมุดมีเอกสารหลักสูตรสําหรับครู 
ได้แก่หลักสูตรและเอกสารประกอบหลับสูตรครบทุกชั้น 
ทุกกลุ่ มสาระการ เ รี ยน รู้และ ห้องส มุด มีบ ริการ
อินเตอร์เน็ตสําหรับผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมาก  

 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานห้องสมุดมี
ชีวิตต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูน
และลําปาง จําแนกตามครูและนักเรียน โดยรวมและ
รายด้านพบว่า ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของโรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและลําปาง ในภาพรวม
และแต่ละมาตรฐาน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ ท่ี
ระดับ  .05 ยกเว้นมาตรฐานด้านผู้ เ รียนและด้าน
ครูผู้สอนในบางประเด็น ท้ังนี้มีรายละเอียดในแต่ละด้าน
ได้ดังนี้  

1) ด้านท่ี 1  มาตรฐานด้านผู้บริหาร พบว่าครู
และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดลําพูนและลําปางมาตรฐานด้านผู้บริหารในแต่ละ
ประเด็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ มีนัยสําคัญ ท่ี
ระดับ .05 

2)  ด้านท่ี 2  มาตรฐานด้านครู  
            2.1 มาตรฐานด้านครู (ครูบรรณารักษ์) 
พบว่าครูและนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร 
งานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดลําพูนและลําปาง  มาตรฐานด้านครู   (ครู
บรรณารักษ์) ในแต่ละประเด็นแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญ ท่ีระดับ .05  
            2.2 มาตรฐานด้านครู (ครูผู้สอน) พบว่า
ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดลําพูนและลําปางมาตรฐานด้านครู (ครูผู้สอน) ใน
แต่ละประเด็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ ท่ีระดับ 
.05 ยกเว้นประเด็นเดียวท่ีแตกต่างกัน คือ ครูผู้สอนมี
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ 
 3)  ด้านท่ี 3  มาตรฐานด้านผู้เรียน พบว่าครู
และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดลําพูนและลําปางมาตรฐานด้านนักเรียน ในแต่ละ
ประเด็นส่วนใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ท่ีระดับ 
.05 ยกเว้น 4 ประเด็นท่ีไม่แตกต่างกัน คือ ผู้เรียนมี
จิตสํานึกท่ีดีในการใช้ทรัพยากรห้องสมุด ผู้เรียนเข้าใช้
ห้องสมุดอย่างส มํ่าเสมอ  ผู้ เ รียนยืมหนังสืออย่าง
สมํ่าเสมอ และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ี
โรงเรียนจัดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอ 
 4) ด้านท่ี 4 มาตรฐานด้านทรัพยากรสาร 
สนเทศ พบว่าครูและนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของโรงเรียนประถม 
ศึกษาในจั งหวัดลํา พูนและลําปางมาตรฐานด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ ในทุกประเด็นแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสําคัญ ท่ีระดับ .05  

ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานห้องสมุดมี
ชีวิตต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูน
และลําปาง จําแนกตามจังหวัด โดยรวมและรายด้าน
พบว่า ทุกมาตรฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  0.05 ยกเว้นในบางประเด็น ได้แก่ 

1) ด้านท่ี 1 มาตรฐานด้านผู้บริหาร พบว่า 
เม่ือจําแนกตามจังหวัด ผู้บริหารใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ไม่
แตกต่างกัน 

2)  ด้านท่ี 2  มาตรฐานด้านครู  
 2.1 มาตรฐานด้านครู (ครูบรรณารักษ์) 

พบว่าเม่ือ จําแนกตามจังหวัด ทุกประเด็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 2.2 มาตรฐานด้านครู (ครูผู้สอน) พบว่า
เม่ือจําแนกตามจังหวัด ในแต่ละประเด็นส่วนใหญ่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ยกเว้น 2 ประเด็น คือ ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสาระการเรียนรู้ท่ีตนเอง
รับผิ ดชอบอ ย่า งส มํ่ า เสมอ  และค รูผู้ สอน มีการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ไม่
แตกต่างกัน 
 3) ด้านท่ี 3 มาตรฐานด้านผู้เรียน พบว่าเม่ือ 
จําแนกตามจังหวัด ทุกประเด็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

4) ด้านท่ี 4 มาตรฐานด้านทรัพยากรสาร 
สนเทศ พบว่า เม่ือจําแนกตามจังหวัดในแต่ละประเด็น
ส่วนใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ยกเว้นประเด็น ห้องสมุดมีเอกสารหลักสูตรสําหรับ
ครู ได้แก่ หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรครบ
ทุกชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยคร้ังนี้ จะกล่าวถึงการ

บริหารงานห้องสมุดมีชี วิต ต้นแบบของโรง เ รียน
ประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและลําปาง โดยผู้วิจัยจะ
กล่าวถึงประเด็นท่ีสําคัญและน่าสนใจดังนี้ 

ผลการศึกษาการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและ
ลําปางโดยภาพรวมของจังหวัดลําพูน  พบว่ามีระดับการ
ปฏิบั ติงานอยู่ในระดับมาก  เ ม่ือพิจารณาเป็นราย
มาตรฐานพบว่า มาตรฐานท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก
คือ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ รองลงมาคือ ด้านครู
บรรณารักษ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านผู้บริหาร อยู่
ในระดับมาก  ประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยท่ีน้อยท่ีสุดคือด้านครู 
ผู้สอนอยู่ในระดับมากเช่นกัน และผลการศึกษาการ
บริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดลําพูนและลําปาง โดยภาพรวมของจังหวัดลําปาง
พบว่ามีระดับการปฏิบั ติงานอยู่ในระดับมาก เ ม่ือ
พิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่าอยู่ในระดับมากท้ังหมด 
ท้ังนี้เนื่องจากว่า การบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและลําปางมีการ
บริหารในทุกๆด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงนํามาซ่ึง
ความสําเร็จตามเป้าหมายให้ห้องสมุดเป็นอุทยานแห่ง
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การเรียนรู้ท่ีไม่มีท่ีสิ้นสุดซ่ึงสอดคล้องกับ แนวคิดของ 
ปาริฉัตร คนึงเหตุ (2553, หน้า 54) ท่ีว่าห้องสมุดมีชีวิต
หมายถึง การพัฒนาห้องสมุดให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้มากที่สุด โดยมีกิจกรรมต่างๆ มาดึงดูดความ
สนใจ มีสารสนเทศท่ีทันสมัยต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา จัด
บรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ ทําให้การใฝ่หา
ความรู้ด้วยตนเองเป็นไปอย่างเพลิดเพลินและมีความสุข 
โดยรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตจะมีความแตกต่างกันตามท่ี
ห้องสมุดแต่ละแห่งจะศึกษาสภาพโดยท่ัวไปของ
ห้องสมุดตนเองและปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม และ
ตามแนวคิดของ น้ําทิพย์ วิภาวิน (2548, หน้า 27 
อ้างอิงใน ปาริฉัตร คนึงเหตุ, 2553, หน้า 53) ห้องสมุด
มี ชี วิ ตหม าย ถึ ง  ห้ อ ง ส มุ ด ท่ี มี หนั ง สื อ ท่ี ทั น ส มั ย
หลากหลายรูปแบบ รวบรวมสารสนเทศออนไลน์ และมี
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการศึกษา
ค้นคว้า ให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต มีการเรียนรู้ซ่ึง
สัมพันธ์กับชุมชน  เทคโนโลยี และชี วิตประจํา วัน 
สามารถจูงใจให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากห้องสมุดอย่าง
เต็มท่ี ทําให้บุคคลมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เสมือนเป็นห้องสมุดมีชี วิต เป็นแนวคิดหนึ่งในการ
เผยแพร่สิ่งพิมพ์โดยการส่งหนังสือต่อไปยังผู้อ่าน หรือ
การรวบรวมหนังสือไปมอบให้บุคคลหรือองค์กรในวาระ
พิเศษต่างๆ ซ่ึงท้ังสองแนวคิดตรงกับผลการศึกษาการ
บริหารงานห้องสมุดของโรงเรียนประถมศึกษาสู่การเป็น
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนของจังหวัดลําพูนและ
ลําปาง ท่ีโดยภาพรวมของจังหวัดลําพูนพบว่ามีระดับ
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉลี่ย 4.45 (S.D. = 
.48) และลําปาง อยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉลี่ย 4.10 (S.D. 
= .60)  นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุภาพร สุรพินิจ (2556: บทคัดย่อ) เร่ือง การดําเนินงาน
ในการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนในเขต
อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม พบว่า ผู้บริหาร ครู
และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานในการ
บริหารงานห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนในเขตอําเภอเรณู
นคร จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เปรียบเทียบการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและ
ลําปาง จําแนกตามครูและนักเรียน พบว่า ครูและ
นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานห้องสมุด
มีชีวิตต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูน
และลําปาง ในภาพรวมและแต่ละมาตรฐาน แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญ ท่ีระดับ .05 ยกเว้นมาตรฐานด้าน
ผู้เรียน  ท้ังนี้เนื่องจากว่า ผู้เรียนอาจมีความแตกต่างกัน
ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงเรียน ซ่ึงการจัด
บรรยากาศการเข้ารับบริหารห้องสมุดมีผลเป็นอย่างมาก
ในการเข้ารับบริการของเด็กนักเรียนเพราะเป็นแรก
ดึงดูดแรกที่เด็กนักเรียนเห็น  ทําให้อยากเข้าใช้บริหาร
ห้องสมุด สอดคล้องกับงานวิจัยของอุษณีย์  สุวรรณ
จินดา (2552: บทคัดย่อ) เร่ืองแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่น
ห้า สังกัดเทศบาลนครเชียงราย พบว่าความพึงพอใจ
และความต้องการของผู้ ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้
ห้องสมุด 2 งาน  ได้แก่ งานด้านเทคนิคและงานด้าน
บริการ กิจกรรมพบว่างานด้านเทคนิคในส่วนของอาคาร
สถานท่ีผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านนี้น้อยมากเห็นว่า
สถานท่ีห้องสมุดคับแคบมีเสียงดังรบกวน นอกจากน้ียัง
ไม่สามารถจัดมุมต่างๆ ให้สนองต่อการเรียนรู้ตามความ
สนใจและตามความถนัดของผู้ใช้บริการได้ตกแต่งห้องสมุด
ไม่ดึงดูดใจ ส่วนด้านครุภัณฑ์ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจครุภัณฑ์ห้องสมุดค่อนข้างน้อย ห้องสมุดขาด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โสตทัศน์ วัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้
ในห้องสมุด ส่วนด้านบริการผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
น้อยในด้านความทันสมัยของข้อมูลความสะดวกของการ
ให้บริการและความพอเพียงของทรัพยากรสารนิเทศใน
ห้องสมุด ด้านการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีไม่มากและไม่
หลากหลาย เนื่องจากความไม่พร้อมเร่ืองเวลาของ
บุคลากรห้องสมุดและขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทํา
กิจกรรมของบุคลากรในโรงเรียนในส่วนความต้องการ
ของผู้ใช้บริการควรนําเทคโนโลยีมาใช้ และการร่วมเป็น
เครือข่าย ห้องสมุดในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เพ่ือ
นําไปสู่การบริหารห้องสมุดคือห้องสมุดท่ีผู้เรียนสามารถ
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ท่ี จะ เรี ยน รู้ ด้ วยตนเอง ทุกสถาน ท่ีและ เ รียนรู้ ไ ด้
ตลอดเวลาการบริหารงานห้องสมุดและสอดคล้องกับ
แนวคิดของทองใบ สะอาดรัมย์ (2555, หน้า 20) ท่ีว่า
ห้องสมุดมีชีวิตเป็นห้องสมุดท่ีจัดให้บริการแล้วทําให้ผู้ใช้
มีชีวิตชีวา มีความสุข มีความสนุกและได้รับประโยชน์
จากการที่มาศึกษาค้นคว้า ซ่ึงสามารถให้บริการได้หลาย
รูปแบบ และแนวคิดของพัชรี รักษาสุวรรณ (2552, 
หน้า 13 – 14) ท่ีว่าห้องสมุดมีชีวิต หมายถึง ห้องสมุดท่ี
มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ี เ อ้ือต่อ
การศึกษาค้นคว้า  สดชื่น  มีชี วิตชีวา  มีทรัพยากร
สารสนเทศท่ีหลากหลาย เพียงพอ ทันสมัย ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ และเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ได้สะดวกบุคลากรให้บริการด้วยความต้ังใจ และมีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปอย่างเพลิดเพลินและมี
ความสุข โดยรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตจะมีความแตกต่าง
กันตามท่ีห้องสมุดแต่ละแห่งจะศึกษาสภาพโดยท่ัวไป
ของห้องสมุดตนเองและมีการปรับเปลี่ ยนอย่าง
เหมาะสม 

เปรียบเทียบการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและ
ลําปาง จําแนกตามจังหวัดลําพูนและลําปาง จําแนกตาม
จังหวัดลําพูนและลําปางโดยรวมและรายด้านพบว่า การ
เปรียบเทียบการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของ
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและลําปาง 
จําแนกตามจังหวัดลําพูนและลําปาง ทุกมาตรฐาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  
ท้ังนี้เนื่องจากว่าการบริหารงานของจังหวัดลําพูนและ
ลําปางอาจมีความแตกต่างกัน ในด้านการบริหารงาน
ห้องสมุด ซ่ึงขอบข่ายในการจัดงานห้องสมุดแต่ละท่ีย่อม
มีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียนแต่
ละพ้ืนท่ีโรงเรียนท่ีมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดท้ัง
ทางด้านงบประมาณท่ีมาอุดหนุนก็สามารถท่ีจะจัดการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ในขณะเดียวกัน
หากขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินงานงานท่ี
ออกมาในแต่ละด้านย่อมมีประสิทธิภาพท่ีแตกต่างกัน

ด้วยเช่นกัน ซ่ึงบุคคลท่ีมีความสําคัญมากท่ีจะสนับสนุนก็
คือผู้บริหารโรงเรียนนั่นเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรี  
รักษาสระน้อย  (2557:บทคัดย่อ ) เ ร่ืองสภาพการ
บริหารงานห้องสมุด 3 ดี ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่าการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อํานวยการโรงเรียน และครู
บรรณารักษ์ เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานห้องสมุด 3 ดี 
ของโรงเ รียนสั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ น ท่ี การศึ กษา
ประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 จําแนกขนาดของโรงเรียน 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหนังสือและสื่อการ
เรียนรู้ดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ส่วนด้านอ่ืนๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 และสอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545,หน้า 51-
53) อ้างอิงใน ไพบูลย์  คําจริง (2549, หน้า 13 – 21) ท่ีว่า
องค์ประกอบของห้องสมุดมีชีวิต คือ การนําองค์ประกอบ
ของห้องสมุดโรงเรียนซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหาร อาคาร
สถานท่ี ครุภัณฑ์ ทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากร และเงิน
อุดหนุนมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของ
วิทยาการยุคใหม่ 

 
ข้อเสนอแนะ 
           ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัย  ผู้วิจัยได้เรียบเรียงข้อเสนอแนะ
การบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของโรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและลําปาง ดังนี้ 
         1. โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในจังหวัด
ลําพูนและลําปางควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซ่ึงการและกันเพ่ือนํามาพัฒนาห้องสมุดให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
         2. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนเข้าใช้
บริการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนให้มากกว่าเดิม
พร้อมท้ังสนับสนุนหนังสือสําหรับครูเพ่ือใช้ในการศึกษา
หาความรู้เพ่ิมเติมด้วย 
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 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา
เร่ือง การบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของโรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดลําพูนและลําปาง จึงนําเสนอ
แนวทางสําหรับการวิจัยครั้งต่อไปคือ ควรศึกษาการทําวิจัย
ห้องสมุดมีชี วิตกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านว่ามี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ เปรียบเทียบ และศึกษา

ข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน กลุ่มตัวอย่าง 
คือ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน จํานวนท้ังสิ้น  214  คน  โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า โดยมีค่าความเชื่อม่ันท่ี 0.97  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําสถิติมาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า การ
บริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35  โดยภาพรวมพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉลี่ย 4.12  เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ การ
วางแผนกลยุทธ์  การจัดกระบวนการ  การนําองค์กร  การมุ่งเน้นบุคลากร  การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ และ
การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  การเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
ในจังหวัดลําพูน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จําแนกตามเพศ และขนาดโรงเรียน โดยรวม
และรายองค์ประกอบพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และแนวทางการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน พบว่า ผู้บริหารต้องกําหนดวิสัยทัศน์  จัดทําแผนกลยุทธ์  โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาบุคลากร นักเรียน ร่วมกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  
 

คําสําคัญ : การบริหารจัดการระบบคุณภาพ  โรงเรียนมาตรฐานสากล  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
 เขต 35  

 
Abstract  

This research aimed to study the quality system management (QSM), compare the QSM 
upon age and size of schools of the respondents, and study suggestions on the QSM of the 
world-class standard schools in Lamphun province under the Secondary Educational Service 
Area Office 35. The number of 214 samples was educational personnel in the research area 
schools of Lamphun province. The instrument was a five-rating scale questionnaire with the 
reliability coefficient value of .97  The data analysis was treated through frequency, percentage, 
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mean, and standard deviation, one-way analysis of variance (ANOVA), and pairwise-difference 
comparison with Scheffé’s method. The findings were found that the overall opinions toward 
the QSM in the schools of research area were at high level. When considered in each aspect, the 
values were ranked from the most to the least accordingly: Strategic Planning, Process 
Organizing, Organization Directing, Staff Oriented Approach, Stakeholder Oriented Approach, 
Outcome and Measure, and Analysis and Knowledge Management. The analytical interpretation 
of comparison on age and size of schools was significantly different at the statistical level of .05 
by overall and each aspect. characters and English characters). Paper written in Thai must have 
abstract both in Thai and English languages as shown in this example paper, which can be 
downloaded from the conference website. 
 
Keywords :  Quality System management,World-Class Standard School, Secondary  
                  Educational Service Area Office 35 
 

บทนํา  
โลกในยุคโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
การศึกษา และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เป็นสังคมที่ต้อง
อาศัยองค์ความรู้ (Knowledge based society)  ใน
การพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 10 มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การเพ่ิมสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทําให้การจัดการศึกษา
จําเป็นต้องมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้การศึกษามีคุณภาพ
ควบคู่กับไปกับการพัฒนาประเทศด้านอ่ืนๆ กับพระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 
2553 ท่ีเน้นให้มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ 
ศึกษาให้สูงข้ึนด้วยการปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การพัฒนาครู บุคลากรและการบริหาร
จัดการซ่ึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาน้ัน ต้องเป็น
แนวทางท่ีสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของสังคมปัจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 
24) การศึกษาถือเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ประชากรของประเทศ  การจัดการศึกษาท่ีดีย่อมส่งผล
ให้ประชากรนําความรู้ความสามารถของตนเองมาใช้ใน
การดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม  สามารถปรับตัวต่อ
สภาวะการณ์เปลี่ยน แปลงต่างๆ ในปัจจุบันได้เป็นอย่าง
ดี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพลังขับเคลื่อน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย โดยพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน และนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพระดับสากล (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน, 2552: 6) ด้วยการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
การบริหารคุณภาพระดับมาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียน
ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ยกระดับการจัดการเรียนการ
สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล คือ บริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ (Quality System Management) 
ประกอบด้วย (1) ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียน (2) 
ด้านระบบการบริหารจัดการ (3) ด้านปัจจัยพ้ืนฐานและ 
(4) ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา ซ่ึงระบบคุณภาพ (Quality 
System Management) โรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World – class standard school) เป็นโรงเรียนใน
โครงการที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวังไว้ว่านักเรียนมี
ศักยภาพเป็นพลโลก ต้ังแต่ปี 2555 เป็นนวัตกรรมการ
จัดการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน นํามาใช้เป็นมาตรการในการยกระดับการจัด
การศึกษาให้ มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล  
โรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน  สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีจํานวน 4 
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โรงเรียน คือ โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน และโรงเรียนธีรกานต์
บ้านโฮ่ง เป็นโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล เม่ือปี 2553  และโรงเรียนเวียงเจดีย์
วิทยา  เป็นโรง เรียน ท่ี เ ข้า ร่วมโครงการโรง เรียน
มาตรฐานสากล เม่ือปี 2555 ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน  4  แห่งนี้ และผลการ 
วิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนมัธยมศึกษานําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาอ่ืนใน
กา รบริ ห า รจั ด ก า ร ระบบคุณภาพ ใ ห้ มี คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ สัมฤทธิผล พร้อมท้ังเป็นแนวทางให้
โรงเรียนท่ีกําลังจะพัฒนาเพ่ือยกระดับโรงเรียนข้ึนสู่
มาตรฐานสากลมีการเตรียมพร้อมในการยกระดับการ
บริหารระบบงานของโรงเรียนในทุกๆ ด้านต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน  

2.  เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน 
จําแนกตามเพศและขนาดโรงเรียน 

3.  เ พ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลใน
จังหวัดลําพูน 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน  ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า
เอกสาร และทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
แนวคิดการบริหารโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2553)  ผลักดันให้
โรงเรียนได้พัฒนาสู่มาตรฐานสากล คือการบริหาร
จัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพซ่ึงได้รับการยอมรับว่า
เป็นระบบท่ีจะพัฒนาองค์กรให้มีผลดําเนินการท่ีเป็นเลิศ

โดยอิงแนวทางการดําเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาพัฒนา
ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้มี
วิธีปฏิบัติและผลการดําเนินการในระดับมาตรฐานโลก 
โดยได้กําหนดกรอบเกณฑ์ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือ
ผลงานท่ีเป็นเลิศ มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ได้แก่
1) การนําองค์กร เป็นการดําเนินการท่ีแสดงให้ปรากฏ
ระบบการนําโรงเรียน 2) การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแผน
เคร่ืองมือท่ีสําคัญในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่เป้าหมายท่ี
ต้องการ 3) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสีย 4) การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 
6) การจัดกระบวนการ 7) ผลลัพธ์ 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 กษิด์ิเดช พุ่มสาขา (2553 : บทคัดย่อ) เร่ือง 
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนสตรีอ่างทอง ปีการศึกษา 
2553 ผลการวิจัยพบว่า1)สภาพการบริหารโรงเรียนสตรี
อ่างทองก่อนพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากล ไม่มีรายวิชา โลกศึกษา (GE) การเขียน
ความเรียงข้ันสูง (EE), GAS, ทฤษฏีองค์ความรู้ (TOK) 
ร าย วิช าจั ดตามหลั กสู ต รการ ศึกษาขั้ น พ้ื น ฐ าน 
พุทธศักราช 2551 มีการดําเนินการเรียนการสอนใน
ภาษาที่สองคือ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้ว2)
รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนสตรีอ่างทองมีองค์ประกอบและแนวทางการจัด
การศึกษา ดังนี้ มีการจัดหลักสูตรทางเลือกท่ีเทียบเคียง
กับหลักสูตรมาตรฐานสากล พัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทางโรงเรียนมาตรบานสากล โดยเปิดเป็นสาระ
เพ่ิมเติมในรายวิชา GE และ EE  จัดทําเป็นหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการ TOK แนวทางการจัดกิจกรรม CAS  
ในวันพฤหัสบดี จํานวน 2 คาบต่อสัปดาห์ ส่วนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  โรงเ รียนได้
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นแผนการเรียนตาม
กลุ่มผู้สนใจเดิมอยู่ ในระดับชั้น ม.1-6 และ MEP ใน
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ระดับชั้น  ม . ต้น  3)สภาพการบริหารโรงเรียนสตรี
อ่างทองภายหลังการใช้ รูปแบบการจัดการศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากล ดําเนินการจัดการศึกษา TOK, 
CAS, EE, GE, ภาษาต่างประเทศท่ี 2 และแนวทางการ
จัดกิจกรรม CAS ท่ีชัดเจน เข้าใจง่ายสามารถปฏิบัติตาม
แนวมาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดี 
 ภัทรัฒณ์ ศรีทองสุข (2555) ได้ทําการวิจัย
เร่ือง การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ โดยใช้
กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดสุพรรณบุรี  พบว่า แนวทางการบริหารงาน
วิชาการ โดยใช้กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ เพ่ือ
มุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย 10 
ขั้นตอน คือ 1) กําหนดหัวข้อการเทียบเคียงสมรรถนะ 
2) กําหนดโรงเรียนต้นแบบท่ีต้องการไปเทียบเคียงด้วย 
3) กําหนดวิธีการเก็บข้อมูลและการเก็บข้อมูล 4) การ
วิเคราะห์ช่วงห่างระหว่างโรงเรียนตนเองกับโรงเรียน
ต้นแบบท่ีจะเทียบเคียงด้วย 5) การคาดคะเนหาช่วงห่าง
ท่ีต้องการจะให้เกิดข้ึนในอนาคต 6) การสื่อผลจากการ
ทําการเทียบเคียงสมรรถนะให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบและ
การสร้างการยอมรับ 7) การตั้งเป้าหมายและการดําเนิน 
การ 8) การจัดทําแผนดําเนินการ 9) การนําแผนสู่การ
ปฏิบัติการควบคุมและกํากับดูแลให้ผลเป็นไปตามแผนท่ี
วางไว้ 10) การสอบทวนผลโดยเทียบกับค่าเปรียบเทียบ
ของโรงเรียนท่ีดีท่ีสุดหรือโรงเรียนต้นแบบที่ไปเปรียบ 
เทียบด้วย ซ่ึงท้ัง 10 ข้ันตอน มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้ 

 
วิธีการวิจัย 
         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          ประชากรท่ีใช้ ในการวิจัย  ประกอบด้วย 
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลใน
จังหวัดลําพูน  ปีการศึกษา 2557 จํานวน  4 โรงเรียน  
จํานวน 473 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้กําหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากร  โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ 
Krejcie & Morgan  (อ้างใน วิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์. 2555: 
99) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 214 คน  
  
         เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
ประมาณค่า 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (อ้างถึงใน ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ. 2548: 77) สอบถามระดับความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน ซ่ึงมี 3 
ตอนประกอบด้วย             
 ตอนท่ี 1 ข้ อ มู ล ส ถ า นภ าพขอ ง ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม  เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) เกี่ยวกับเพศ และขนาดโรงเรียนของผู้ตอบแบบ 
สอบถาม จํานวน 2 ข้อ  
 ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลใน
จังหวัดลําพูน ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิร์ท (อ้าง
ถึ ง ใ น  ธ านิ นท ร์  ศิ ลป์ จ า รุ .  2 5 48 :  7 7  ร วม  7 
องค์ประกอบ จํานวน 43 ข้อ ซ่ึงผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิด
ของแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ของ กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 31-43) โดยจําแนก
ข้อคําถามเป็นประเด็นท่ีเป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมในการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพ แบ่งเป็น 1) การนําองค์กร 
(Leadership)  2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Planning)  3) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student 
and Stakeholder Focus)   4) การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ (Measurement, Analysis and 
Knowledge Management) 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 
(Faculty and Staff Focus) 6) การจัดกระบวนการ 
(Process Management) และ 7) ผลลัพธ์ (Performance 
Results)  
 ตอนท่ี 3 เป็นคําถามแบบปลายเปิด เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
          วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ภ าพ ท่ั ว ไ ป ข อ ง ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม  จํ าแนกตามสถานภาพของ ผู้ตอบ 
แบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และ ค่า
ร้อยละ (Percentage) เสนอในรูปแบบตาราง         
วิเคราะห์การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูนท้ัง  7 องค์ประกอบ โดย
ใช้ค่าค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 การทดสอบสมมติฐาน ผู้ วิจัยได้นําผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในตอนท่ี 2 ของแบบสอบถาม นํามา
คํานวณหาค่า T-test เพ่ือทดสอบนัยสําคัญของความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างซ่ึงแตกต่างกันตามเพศ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะห์หาค่าความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และการ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s method) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
กันตามขนาดของโรงเรียน  และวิเคราะห์ข้อมูลในตอน
ท่ี 3 แล้วนําวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยวิธีเขียนใน
ลักษณะความเรียง 

 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน  สังกัดเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง เขต 35 พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดแล้ว พบว่า องค์ประกอบที่ 2 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 สามารถ
ปฏิบัติได้มากกว่าด้านอ่ืน รองลงมา คือ องค์ประกอบท่ี 
6 ก า ร จั ด กระบวนการ  มี ค่ า เฉลี่ ย เ ท่ ากั บ  4.22  
องค์ประกอบท่ี 1 การนําองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15  
องค์ประกอบท่ี 5 การมุ่งเน้นบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.08  องค์ประกอบท่ี 3  การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 องค์ประกอบท่ี 7  ผลลัพธ์  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  และองค์ประกอบท่ี 4 การวัด การ

วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 
ตามลําดับ  ท้ังนี้มีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้ 
1) การนําองค์กร (Leadership)  พบว่า การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน 
องค์ประกอบการนําองค์กร  โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ท่ี
ค่าเฉลี่ย  4.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าทุก
ประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ บุคลากรตระหนักถึงการปฏิบัติตามหน้าท่ี 
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนร่วมกัน ท่ีค่าเฉลี่ย 
4.38  และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ บุคลากรใช้
ศักยภาพในการทํางานอย่างเต็มท่ีภายใต้การกระจาย
อํานาจ และให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจได้อย่าง
ทันท่วงทีท่ีค่าเฉล่ีย 3.93  2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Planning)  พบว่า การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน 
องค์ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยรวม อยู่ใน
ระดับ มาก ท่ีค่าเฉลี่ย  4.29 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดย
ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการวางแผนกล
ยุทธ์ ในการกําหนดทิศทางของโรงเรียน โดยการกําหนด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และ เป้าประสงค์ของ
โรงเรียนชัดเจนตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ท่ีค่าเฉลี่ย 
4.38 และประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ โรงเรียนนําแผน
ไปปฏิบั ติ  โดย มีการ กําหนดตัวชี้ วั ด  ระยะ เวลา
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ไว้อย่าง ชัดเจน 
เห็นเป็นรูปธรรม เห็นภาพการปฏิบัติได้จริง ท่ีค่าเฉลี่ย 
4.09 3) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Student and 
Stakeholder Focus) พบว่า การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน 
องค์ประกอบการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรวม อยู่
ในระดับ มาก ท่ีค่าเฉลี่ย  4.05 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดย
ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนจัดการเรียนการ
สอน โดยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณลักษณะตามที่กําหนด ท่ีค่าเฉลี่ย 4.22  และ
ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ โรงเรียนสํารวจความ
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ต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนเพ่ือกําหนดทิศ
ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท่ีค่าเฉลี่ย 3.80     
4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
(Measurement, Analysis and Knowledge 
Management) พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน องค์ประกอบ
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  โดยรวม 
อยู่ในระดับ มาก ท่ีค่าเฉลี่ย  3.93  เม่ือพิจารณาเป็น
รายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ โรงเรียนมีการวัด
ประเมินผลการดําเนินงานทุก ๆ ด้าน พร้อมทบทวนผล
การดําเนินการของโรงเรียนทุกปีท่ีค่าเฉล่ีย 4.18 และ
ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ความพร้อมในการใช้งาน
และเข้าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียน ท่ีค่าเฉลี่ย 
3.68 5) การมุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and Staff 
Focus) พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน องค์ประกอบการมุ่งเน้น
บุคลากร  โดยรวม อยู่ในระดับ มาก ท่ีค่าเฉลี่ย  4.08 
เ ม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ
โรงเรียนเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ค่าเฉลี่ย 
4.24 และประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ โรงเรียนมี
วิธีการสร้างแรงจูงใจ และความก้าวหน้า ในอาชีพ ให้กับ
บุคลากร ท่ีค่าเฉล่ีย 3.88 6) การจัดกระบวนการ 
(Process Management)  พบว่า การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน 
องค์ประกอบการจัดกระบวนการ โดยรวม อยู่ในระดับ 
มาก ท่ีค่าเฉลี่ย  4.22  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่าทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยประเด็น
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ โรงเรียนมีการมอบหมายงาน
ให้กับผู้รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม ท่ีค่าเฉลี่ย 4.68  
และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ โรงเรียนมีการพัฒนา
ผู้บริหารและครูให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ท่ีค่าเฉลี่ย 4.02 7) ผลลัพธ์ (Performance Results) 

พบว่า  การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเ รียน
มาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน องค์ประกอบผลลัพธ์  
โดยรวม อยู่ในระดับ  มาก ท่ีค่า เฉลี่ย  3.95  เ ม่ือ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก  โดยประเ ด็น ท่ี มีค่ า เฉลี่ ยสู งสุด  คือ 
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรของผู้บริหาร 
ท่ีค่าเฉลี่ย 4.03  และประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผล
การดําเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 
และชุมชน ท่ีค่าเฉลี่ย 3.84 
 ผลการเปรียบเทียบ การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน 
จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายองค์ประกอบ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบการ
นําองค์กร  องค์ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และ
องค์ประกอบการมุ่งเน้นบุคลากร แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และหากจําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
ตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมาตรฐานสากล
ขนาดกลาง  มีค่า เฉลี่ยสู ง ท่ีสุด  4.32 รองลงมาคือ 
โรงเรียนมาตรฐานสากลขนาดใหญ่พิเศษ มีค่าเฉลี่ย 
4.09  และโรงเรียนมาตรฐานสากลขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ย 
4.01 ตามลําดับ 
 ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน 
จํานวน 7 องค์ประกอบ ดังนี้  1) องค์ประกอบการนํา
องค์กร พบว่า ควรเป็นการบริหารจัดการของผู้บริหาร
โรงเรียนในการชี้นําและดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
วิสัยทัศน์และให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  ผู้บริหาร
โรงเรียนท่ีมีศักยภาพสามารถสร้างศรัทธา สร้างขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือร่วมใจในการนําโรงเรียนบรรลุผลสําเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 2) องค์ประกอบการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ พบว่า การจัดทําแผนกลยุทธ์ต้องมีความ
สอดคล้องกันและนําไปสู่ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ ท่ี
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โรงเ รียนกําหนด ได้แก่ ความมุ่ง ม่ันในการพัฒนา
โรงเรียนให้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้าง
คุณธรรมและสติปัญญาให้แก่นักเ รียนโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
3) องค์ประกอบการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนจําเป็นต้องมุ่งเน้นท่ีนักเรียนเป็นหลัก 
สํารวจความต้องการของนักเรียนเพ่ือการจัดทําหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน  และการจัดกิจกรรมท่ี
ตอบสนองความต้องการของนักเรียน และตามศักยภาพ
และความสามารถนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน 4) องค์ประกอบการวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ พบว่า ควรดําเนินการเก่ียวกับการเลือก 
รวบรวม  วิ เคราะ ห์  จั ดการและป รับป รุ ง ข้อ มูล
สารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง
การทบทวนผลการดําเนินการ เพ่ือปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน โดยการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศที่จําเป็น
และสําคัญของโรงเรียน และนํามาใช้ในการวิเคราะห์ 
ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  5) องค์ประกอบการมุ่งเน้น 
บุคลากร พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรมุ่งเน้นถึงการ
พัฒนาบุคลากร การสร้างเสริมแรงจูงใจ ขวัญและกําลัง
ในการทํางานเพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ 6) องค์ประกอบการจัด
กระบวนการ  พบว่า  ควรมีการจัดระบบการบริหาร
จัดการในโรงเรียนท่ีมีความชัดเจน ครอบคลุมและ
คล่องตัวในการทํางาน มีการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของครู บุคลากรและอ่ืน ๆ ท่ีเป็นธรรม จัดทํา
ข้อกําหนดของกระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนท่ีตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักเรียน 
ชุมชน และสังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต และกําหนด
ตัวชี้ วั ดผลการ ดํ า เนิ นการและ ตั วชี้ วั ด ในแ ต่ละ
กระบวนการ  เ พ่ือให้บรรลุ เป้าหมายท่ีสําคัญของ
โรงเรียน และ7)องค์ประกอบผลลัพธ์  พบว่า ควรมีการ
นําด้านการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านการพัฒนาครูและ
บุคลากรของโรงเรียน ด้านการพัฒนาหลักสูตรการสอน 

ด้านการความสัมพันธ์กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน และด้านภาวะผู้นําและการบริหารโรงเรียน โดย
ผลลัพธ์ในแต่ละด้านนั้นมีการประเมินผล เพ่ือวิเคราะห์
ปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของโรงเรียน และปัจจัย
ท่ีเป็นอุปสรรคต่อผลสําเร็จของโรงเรียน ซ่ึงผู้บริหาร
โรงเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรร่วมกันวิเคราะห์ เพ่ือจะได้
นําไปปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิผล
มากย่ิงข้ึน 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน  มีค่าเฉลี่ยโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับ มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ โดยเรียงลําดับ
จากมากไปน้อยดังนี้  องค์ประกอบการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ องค์ประกอบการจัดกระบวนการ  องค์ประกอบ
การนําองค์กร  องค์ประกอบการมุ่งเน้นบุคลากร  
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ก า ร มุ่ ง เ น้ น ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย 
องค์ประกอบผลลัพธ์  และองค์ประกอบการวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน สมความท่ีจะ
พัฒนาเพ่ือยกระดับโรงเรียนข้ึนสู่มาตรฐานสากลท่ี
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของ
สังคมปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลี ประกาย
เกียรติ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
เพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า
องค์ประกอบคุณภาพ การนําองค์กรของผู้นําระดับสูงมี
ความสําคัญสูงสุดของระบบบริหารคุณภาพท่ีพัฒนาเพ่ือ
ความเป็นเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนั้นการนํา
ระบบบริหารคุณภาพนี้ไปใช้ให้ประสบความสําเร็จ 
ผู้บริหารจะต้องกําหนดทิศทางและนําองค์กรอย่างมี
วิสัยทัศน์และทําให้วิสัยทัศน์บรรลุเป้าหมาย กําหนด
บทบาทและทิศทางของสถานศึกษาอย่างชัดเจน สื่อสาร
ขยายความคิดให้เกิดการยอมรับ สร้างบรรยากาศแห่ง
คุณภาพ กํากับติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
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สร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร รวมท้ังปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
         เปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน  จําแนกตาม
เพศพบว่าเพศชาย และ เพศหญิงมีการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน  
ท้ังโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือเปรียบเทียบ การบริหาร
จัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัด
ลําพูน จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบว่าท้ังโดยรวม
และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าครูในโรงเรียนท่ีมีขนาด
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพแตก ต่า งกั น   แสดง ใ ห้ เ ห็น ว่ า โ ร ง เ รี ยน
มาตรฐานสากลในจังหวัดลําพูน มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางและเป้าหมายการดําเนินงานของโรงเรียน
มาตรฐานสากล มีความพร้อมท่ีจะพัฒนาสู่ความเป็น
มาตรฐานสากล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของรังสรรค์ 
นกสกุล (2553) ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีค่าเฉลี่ยของการบริหารด้านธรรมาภิ
บาล ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้  ด้านการบริหารระบบ
คุณภาพ  ด้านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และด้านการบริหารงานโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีการปฏิบัติ มาก เม่ือพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการบริหารระบบคุณภาพ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านคุณภาพผู้เรียน และด้านคุณภาพครู 
ท่ีเพ่ิงริเร่ิมในโครงการปี 2553 ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียน
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงท่ีต้องศึกษาหลักการและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อ
พัฒนาในทุก ๆ ด้านโดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 

 

ข้อเสนอแนะ 
            จากข้อค้นพบในการวิจัยคร้ังนี้ ทําให้ทราบว่า
การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลในจังหวัดลําพูน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่  
           1. สถานศึกษาควรมีการเปิด เผยข้อมูล 
ข่าวสาร ในการบริหารงานและสามารถตรวจสอบได้  
            2. สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากร
เสนอความคิดเห็นหรือร่วมตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา
ในการบริหารงาน 
           3. สถานศึกษาควรวางแผนการปฏิบัติงาน
พัฒนาบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้าน
การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 4) ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) ด้านการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการศึกษา 6) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอน
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอออด จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 153 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงหาค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบ      t-test และ F-test ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผลการดําเนินงานการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่ โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  เม่ือจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากัน ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการดําเนินงานการบริหารงาน
วิชาการตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เม่ือจําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน  

 

คําสําคัญ :  ผลการดําเนินงาน การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาส 

 
Abstract  

The objectives of this research were to study the work performance of academic 
management in the opportunity expansion schools in Hod district, Chiangmai province and 
compare the work performance according to the opinions among teachers and staff members in 
terms of gender, age, educational attainment, and service year in the organization. The number 
of 153 samples was determined from teachers and staff members in the afore-mentioned schools 
in the area. The instrument was a five-rating scale questionnaire with statistical treatment 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and f-test. The findings 
were found that the overall opinions towards the work performance of academic management 
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were at high level. When considered in each aspect, the values were ranked from the most to the 
least accordingly: Research on Educational Quality Development, Curriculum Development, 
Evaluation/Assessment, Credit Transfer, Media Innovation Development and Educational 
Technology, Learning Process Development, and Learning Resource Development. The 
comparison on the opinions among the teachers and staff members was not significantly 
different at the statistical value of .05. 

 

Keywords :  Work Performance, Academic Management, Opportunity Expansion School 
 
 

บทนํา  
นับต้ังแต่ประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษา  

เนื่องจากตระหนักดีว่าความเข้มแข็งและความม่ันคงของ
ประเทศมาจากการพัฒนาศักยภาพของคนในชาติ  โดย
อาศัยระบบการศึกษาท่ีครอบคลุม  เข้มแข็ง มีคุณภาพ 
ประชาชนมีส่วนร่วม  ซ่ึงแต่เดิมการจัดและการบริหาร
ใช้รูปแบบของการรวมอํานาจจากการบริหารและการ
ตัดสินใจไว้ท่ีส่วนกลางมอบอํานาจการบริหารและการ
ตัดสินใจเพียงบางส่วนไปให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ การ
กระจายอํานาจดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถานศึกษา
มีความคล่องตัวกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป็นกําลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม 
มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึด
ม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเป็นต่อการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีจําเป็นและ
สําคัญท่ีสุดในการบริหารโรงเรียน เนื่องจากการที่
โรงเรียนจะได้รับการยอมรับและมีความเชื่อม่ันจาก
ผู้ปกครองและชุมชนนั้นย่อมข้ึนอยู่กับผลงานทาง
วิชาการเป็นสําคัญ นักเรียนจะมีทักษะได้ต้องเกิดจาก
การมีพ้ืนฐานความรู้ท่ีถูกต้อง ความสําเร็จของการ

บริหารโรงเรียนข้ึนอยู่กับทักษะท่ีเกิดกับตัวนักเรียน 
ดังนั้นผู้ ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
จะต้องร่วมกันพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน
ตามวัตถุประสงค์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนด 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยเรื่องผลการดําเนินงานการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ มีเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยทฤษฎี 
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

แนวคิดและความหมายของการบริหาร งาน
วิชาการ 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2536 : 391) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การ
บริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริการกิจกรรมทุก
ชนิดในโรงเรียน ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ได้ผลดีให้เหมาะสมกับเป้าหมายของ
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรุงปรุง 
พ.ศ. 2533) อย่างมีประสิทธิภาพ  

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 หน้า 32 – 38) 
กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุก
ชนดิในสถานศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพท่ีสุด  อันได้แก่ 
ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหลักท่ีจําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมและรวมถึงการอบรมศีลธรรม
จรรยา และความประพฤติของนักเรียนเพ่ือให้เป็นคนดี 
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กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หน้า 55) ได้กล่าวว่า 
การปฏิบัติงานวิชาการเป็นงานท่ีมีความสําคัญอย่างมาก
ต่อหน่วยงานการศึกษาหรือโรงเรียน และเปรียบเสมือน
เป็นหัวใจของโรงเรียน จุดมุ่งหมายของงานวิชาการก็คือ 
การสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรมและ
มีคุณสมบั ติ ท่ี ต้องการงานวิ ชาการจึ ง เป็นงาน ท่ี
รับผิดชอบต่อคุณภาพของพลเมืองและความมั่งคงของ
ชาติ และ อําภา บุญช่วย (2537, หน้า 2) ได้กล่าวถึง
ความสําคัญของการปฏิบัติงานวิชาการว่า โดยท่ัวไปงาน
ในสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนมักจะแยกออกเป็น 6 
งาน ในบางโรงเรียนจะแยกย่อย มากหรือน้อยกว่านี้ ก็
ข้ึนอยู่กับปริมาณของนักเรียน งานวิชาการเป็นหัวใจ 
หรือเป็นงานหลักของโรงเรียน ส่วนงานด้านบุคลากร
ธุรการ กิจการนักเรียน และงานอ่ืนๆ เป็นงานท่ีมา
สนับสนุนงานวิชาการให้มีคุณภาพ ดังนั้นงานวิชาการจึง
มิใช่เพียงให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทําเลขเก่งเท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงการดํารงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข งานวิชาการยังเน้นถึงการออกไปประกอบ
อาชีพได้ และเป็นงาน 

นงนาถ  อัมพร (2550, หน้า 22) กล่าวว่า 
การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะเป็น
งานหลักและงานหัวใจของโรงเรียนเนื่องจากจุดประสงค์
อันแรกในการตั้งโรงเรียนข้ึนมาก็เพ่ือการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาเด็กนั่นเอง ส่วน
งานอ่ืน  ๆ นั้นเป็นงานสนับสนุนให้งานวิชาการมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนนงนาถ  อัมพร (2550, หน้า 22) 
กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีสําคัญท่ีสุด
เพราะเป็นงานหลักและงานหัวใจของโรงเรียนเนื่องจาก
จุดประสงค์อันแรกในการต้ังโรงเรียนข้ึนมาก็เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
เด็กนั่นเอง ส่วนงานอ่ืน ๆ นั้นเป็นงานสนับสนุนให้งาน
วิชาการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ปัญญา แก้วกียูร (2548, หน้า 17) ได้ให้
ความสําคัญของงานวิชาการว่า งานวิชาการถือเป็นหัวใจ
สําคัญของการจัดการศึกษา ในระดับสถานศึกษา การ
ดําเนินงานวิชาการ เป็นกระบวนการดําเนินเกี่ยวกับ

หลักสูตรและการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
ตามท่ีกําหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของการพัฒนาผู้เรียน 
โดยทั่วไปงานวิชาการจะประกอบด้วย การศึกษาปัญหา
ในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การพัฒนาและ
การนําหลักสูตรไปใช้ การจัดเตรียมการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล การดําเนินงานเกี่ยวกับห้องสมุด 
แหล่งการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม การวางแผนและการ
กําหนดวิธีการดําเนินงานทางด้านวิชาการ รวมถึงการ
ประชุมทางวิชาการ 

กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หน้า 57-58) ได้
กล่าวถึงขอบข่ายของงานวิชาการว่าเป็นการดําเนินการ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรงเป็นกิจกรรมท่ีช่วย
ให้ผลการศึกษามีคุณภาพในท่ีสุดดังนั้น ไม่ว่ากิจกรรมใด
ท่ีสัมพันธ์กับการเรียนการสอน และทําให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพถือว่างานเหล่านั้นเป็นงานใน
ขอบเขตหน้าท่ีของผู้บริหารในด้านวิชาการท้ังสิ้น ซ่ึง
สามารถแบ่งขอบข่ายงานวิชาการออกเป็น 6 ประการ
ใหญ่ ได้ดังนี้ 

1. งานด้านแผนงานวิชาการ 
2. งานด้านหลักสูตรและการสอน  

ซ่ึงประกอบด้วย งานหลักสูตร งานโครงการสอนและ
งานประมวลการสอน 

3.  งานด้านการจัดการเรียนการสอน  
ซ่ึงประกอบด้วย งานการจัดตารางสอน งานการ

จัดการชั้นเรียน งานจัดครูเข้าสอน งานการจัดแบบเรียน 
งานการจัดห้องสมุดและงานการจัดคู่มือครู 

4. งานด้านสื่อการสอน 
5. งานด้านการปรับปรุงการเรียนการสอน  

ซ่ึงประกอบด้วย งานนิเทศการสอน และงานการฝึกอบรม 
6. งานด้านการวัดและประเมินผล 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ธเนศ  สุนทรนันท์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้

ศึกษา การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนแม่ออน 
วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โรงเรียนได้ปฏิบัติงาน
ทุกด้าน คือ หลักสูตรและการสอน การนิเทศการสอน 
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สื่อและเทคโนโลยีการสอน การวัดผลและประเมินผล 
และ ห้อ งส มุ ด  แ ต่ ยั ง มี ง าน ในบา ง ด้ าน ท่ี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามบางส่วนเห็นว่าไม่ได้ปฏิบัติ เช่น สรุปผล
การใช้หลักสูตร พัฒนา หลักสูตรท้องถ่ิน เก็บบํารุงรักษา
สื่ออย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อจัดทําเป็น
ข้อสอบมาตรฐาน และจัดมุมหนังสือประจําห้องเรียน 
แต่มีส่วนน้อยได้เสนอปัญหาท่ีพบไว้ ดังนี้ วิชาเลือก
เพ่ิมเติมเปิดไม่หลากหลาย การนิ เทศการสอนไม่
สมํ่าเสมอไม่ต่อเนื่อง ไม่ได้แจ้งเกณฑ์การนิเทศให้ครู
ทราบล่วงหน้า ครูยังขาด ความรู้ทักษะและความ
ชํานาญในการจัดทําสื่อ ขาดการติดตามและดูแลเอาใจ
ใส่นักเรียนท่ีไม่ผ่าน การประเมิน และขาดครูประจําการ
ท่ีจบทางด้านบรรณารักษ์ศาสตร์โดยตรง 

ทิวา เถ่ือนนาด (2554 : บทคัดย่อ) ศึกษา
สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยา
เขต 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต 26 
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านในระดับ มาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 
ดังต่อไปนี้ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา ด้านการคัดเลือก
หนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษาด้านการวางแผน
งานด้านวิชาการ ด้านการวัดผล ประเมินผล และ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการจัดระเบียบ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการในสถานศึกษา 
ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

         ตัวแปรต้น                     ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables)     (DependentVariables)  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาส อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557 
จาก จํานวน 13 โรง จํานวนท้ังสิ้น 210 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ เป็น ครูผู้สอน
และ บุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 4 กลุ่ม ในโรงเรียนขยายโอกาส     
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557 จํานวน
ท้ังสิ้น 153 คน จาก 13  โรงเรียน ได้มาโดยการกําหนด
ขนาดตัวอย่างจากตารางของ Krejcie and Morgan 
(1970: 608) แล้วสุ่มแบบสัดส่วนตามจํานวนครูผู้สอน
และบุคลากรทางการศึกษาแต่ละโรง  

 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

          เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยคําถาม 3 ตอน คือ  

ปจัจยัพืน้ฐาน 
- เพศ 
- อายุ    
- วฒุกิารศกึษาสงูสดุ 
- ประสบการณ์การ
ทาํงาน 

 

ผลการดาํเนินงานการ
บรหิารงานวชิาการ 
1. ดา้นการพฒันาหลกัสตูร

สถานศกึษา 
2. ดา้นการพฒันา

กระบวนการเรยีนรู ้
3. ดา้นการวดัผล 

ประเมนิผล และการ
เทยีบโอนผลการเรยีน 

4. ดา้นการวจิยัเพือ่พฒันา
การศกึษา 

5.ดา้นการพฒันาสือ่ 
นวตักรรมและเทคโนโลยี
ดา้นการศกึษา 

6. ดา้นการพฒันาแหล่ง
เรยีนรู ้
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 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูล
ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์การการทํางาน (ครูผู้สอน/
บุคลากรทางการศึกษา)มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)   
 ตอนท่ี 2  เป็นข้อคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส อ.ฮอด 
จ.เชียงใหม่  6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3)
ด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการ
เรียน 4) ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) 
ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้าน
การศึกษา 6) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยสอบถาม
ความคิดเห็นถึงระดับการดําเนินงานจริง ลักษณะคําถาม 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 
ระดับของ Likert  
         ตอนท่ี 3 เป็น ข้อคํ าถามปลายเ ปิด  เ พ่ื อ
สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับผล
การดําเนินงานการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนขยาย
โอกาส อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากโรงเรียน
ขยายโอกาส อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 13 
โรงเรียนในปีการศึกษา 2557 มีครูจํานวน 210 คน ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 153 คน  นําแบบสอบถามที่
ได้รับคืนท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ
จําแนกแบบสอบถามโดยการคัดแยกฉบับตามสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว นําข้อมูลจากแบบสอบถาม
ท่ีได้บันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือทําการวิเคราะห์
ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะห์สภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบ 
สอบถาม จําแนกตามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ 
(Percentage)  เสนอในรูปแบบตาราง  

2.  วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับผล
การดําเนินงานการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนขยาย
โอกาส อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่โดยหาค่าเฉลี่ย 
( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้าน
และรายข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานการบริหารงานวิชาการ ท้ัง 6 ด้านโดยใช้สถิติ
การทดสอบค่าความแปรปรวน One – Way – ANOVA 
(F-test) และการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  

3. วิ เคราะห์ ข้อ มูลการ วิจั ย เชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Analysis) ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมประมวล 
ข้อมูลจากปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา แล้วนํามา
วิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยวิธีเขียนในลักษณะความเรียง 

 

ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานการบริหาร 
งานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่ 
ท้ัง 6 ด้าน โดยรวมครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก  ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ผลการดําเนินงานด้านการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและด้านการวัดผล ประเมินผล และการ
เทียบโอนผลการเรียนม่ีค่าเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ในระดับ มาก 
ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการ 
ศึกษาอยู่ในระดับมาก และด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
อยู่ในระดับมาก  ตามลําดับ โดยสามารถสรุประดับ
ความคิดเห็นต่อผลการดําเนินงานการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ หาก
พิจาณาเป็นรายด้านสามารถสรุปผล มีดังนี้ 
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ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพบว่า
บุคลากรมี ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเ พ่ือนํ ามาจัด ทํา
โครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
และสถานศึกษามีการรายงานผลการใช้หลักสูตรแก่ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมีการดําเนินงานมากท่ีสุด ลําดับท่ี 
3 และ 4 มีค่าเฉล่ียใกล้เคียงกันคือจัดประชุมคณะครู
และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับการ
จัดทําหลักสูตร สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรอยู่เสมอ ส่วนท่ีมีการดําเนินงานน้อยกว่า
ประเด็นอ่ืนๆได้แก่ นําหลักสูตรท่ีสร้างไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและ
ท้องถ่ิน  

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้พบว่า
บุคลากรมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้
นักเรียนคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงมีการดําเนินมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
สถานศึกษามีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูอย่างต่อเนื่อง ลําดับท่ี 3,4 และ 5 มีค่าเฉลี่ย
ใกล้เคียงกัน คือสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ ตรงกับเนื้อหา / กิจกรรมตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนสถานศึกษาให้
ชุมชนส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสม จัดประชุมคณะครูและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร สถานศึกษามี
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ ส่วนท่ีมีการ
ดําเนินงานน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆได้แก่ สถานศึกษาจัด
ครูเข้าสอนระดับชั้นต่างๆ โดยคํานึงถึงความรู้ความ 
สามารถของครูผู้สอนเป็นหลัก  

ด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน
ผลการเรียนพบว่าสถานศึกษามีหลักเกณฑ์ ระเบียบ
วิธีการในการปฏิบัติในการวัดผลประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียนท่ีเป็นมาตรฐานอย่างชัดเจน มากที่สุด 
รองลงมา คือ สถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการ
วัดผลประเมินผลอยู่อย่างสมํ่าเสมอ สถานศึกษามีการ

สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้ใช้วิธีการวัดประเมินผลท่ี
หลากหลาย โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้วิ ธีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง และผลงานอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึ กษา มีการประชุ ม  วา งแผนการแต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการวัดประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
และสถานศึกษามีการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการวัดผล 
ประเมินและการเทียบโอนผลการเรียน ส่วนท่ีมีการ
ดําเนินงานน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆได้แก่ สถานศึกษามี
การนิเทศ ติดตามการวัดผลประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พบว่าบุคลากรมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมีการประสานความ
ร่วมมือในการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบและการประชุม วางแผน ในการพัฒนา
บุคลากรในการส่งเสริมการวิจัยในสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย
ใกล้เคียงกันในระดับ มาก รองลงมา คือ มีการศึกษา 
วิเคราะห์ และวิจัยการบริหารจัดการและการพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา มีการ
ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม โดยนําผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้เรียน ส่วนส่งเสริมให้ครูศึกษา อบรม วิเคราะห์ วิจัย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  และการกระตุ้นให้ครูเกิดความสนใจตระหนักถึง
ความสําคัญของงานวิจัยในชั้นเรียนมีการดําเนินงาน
น้อยกว่าประเด็นอ่ืน  

ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ด้านการศึกษา พบว่าบุคลากรมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมี
สถานศึกษามีการนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
เพ่ือพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับ  รองลงมา คือ สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม 
ประเมินผล การใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง   ค่าเฉลี่ยท่ีมีค่าใกล้เคียงกัน คือ
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา สถานศึกษามีการ
ประสานงานร่วมมือเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีกับสถานศึกษา
อ่ืนอยู่เสมอสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนา
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สื่อการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน  
และส่วนท่ีมีการดําเนินงานน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ คือ
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ความจําเป็นในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน           
  ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พบว่าบุคลากรมี
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานศึกษามีการจัดทําและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องเกี่ยวกับ
การศึกษา มีผลการดําเนินงานมากที่สุด รองลงมาลําดับ
ท่ี 2 ประเด็นเกี่ยวกับสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยการบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประเด็นท่ีมี
ค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ สถานศึกษานิเทศติดตามการใช้
แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูอย่าง
ต่อเนื่อง สถานศึกษาจัดทําเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับครูและ
นักเรียน  ส่วนท่ีมีผลการดําเนินงานการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส น้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ
ได้แก่ การสํารวจแหล่งเ รียนรู้เ พ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท้ังในและนอกสถานศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบ ผลการดําเนินงานการ
บริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส อ.ฮอด 
จ.เชียงใหม่ ท้ัง 6 ด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือจําแนกตาม 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับผลการดําเนินงานการ
บริหารงานวิชาในโรงเ รียนขยายโอกาส   อ .ฮอด         
จ.เชียงใหม่  ท้ัง  6  ด้าน สรุปเป็นแนวข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุง ดังนี้ 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการ
สนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร โดยส่งเข้ารับการฝึกอบรมหรือ
เชิญวิทยากรมาบรรยาย ควรจัดให้มีการวิเคราะห์เนื้อหา
ตลอดจนถึงกิจกรรมตามหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ และควรมีการวิเคราะห์หลักสูตรและนํามาปรับใช้
ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ท้องถ่ิน  

ด้านการพัฒนากระบวนการเ รียนรู้  ควร
ส่งเสริมให้ครูได้เพ่ิมเติมความรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ด้วยการสนับสนุนเอกสาร
ทางวิชาการ และควรส่งเสริมให้ครูได้รับการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน และนําความรู้ ท่ี ไ ด้มาปรับใช้ เกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอนของตนเองร่วมถึงนักเรียน  

ด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผล
การเรียนการติดตามการวัดและประเมินผลให้ได้ตามเกณฑ์
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการเป็นกําหนดและแต่งต้ังคณะกรรม 
การการนิเทศติดตาม และควรประชุม วางแผน การจัดทํา
การวัดเผลประเมินผลและการเทียบโอนให้ชัดเจน เป็น
แนวทางเดียวกันและจัดทําปฏิทินวิชาการ เพ่ือวางแผนการ
วัดและประเมินผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ควรส่งเสริมให้ครูมีการอบรมการทําวิจัยเพ่ือการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง ควรทําการวิจัยในชั้นเรียนใน
สถานศึกษาอย่างถูกต้องตามปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง และ
ควรนําผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึนมาบูรณาการเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนซ่ึงจะช่วยแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ด้านการศึกษา การได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณใน
การผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการศึกษาน้อย
เกินไปไม่เพียงพอกับความต้องการในการจัดการเรียนการ
สอนของนักเรียน ครูขาดความรู้ ความเข้าใจ ชํานาญในการ
ผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการศึกษา และครู
ไม่ได้รับการอบรม ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการผลิตสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ควรสนับสนุนการ
จัดงบประมาณเพิ่มเติมเกี่ยวการใช้แหล่งเรียนรู้ ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของนักเรียน ควรส่งเสริมให้มีการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมอต่อเนื่อง ควรมี
การเพ่ิมเติมแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงแหล่งเดิมให้ใช้ได้จริง 
และควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมเสนอแหล่งเรียนรู้ท่ี
สําคัญในชุมชน 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส อ.ฮอด     
จ.เชียงใหม่ พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน ระดับ มาก 
ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจาก ในปัจจุบันการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญขอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
มากกว่าผลการดําเนินงานการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนขยายโอกาส จึงทําให้มีการนําข้อมูลของ
ผลสัมฤทธ์ิของสถานศึกษามาเปรียบเทียบกับผลการ
ดําเนินงานการบริหารงานในสถานศึกษา ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิ
อาจไม่ใช่ตัวกําหนด ตัวชี้วัดของการบริหารงานวิชาการ
ในถานศึกษา  เ พียงแต่สถานศึกษาอาจขาดการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ให้บุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับรู้ 
ซ่ึงตามความเป็นจริงผลการดําเนินงานการริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสโดยภาพรวม มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก ซ่ึงสถานศึกษาเน้นการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมี
ความสุข  ซ่ึ งสอดคล้องแนวปฏิบั ติของกระทรวง 
ศึกษาธิการ (2546, หน้า 32–38) กล่าวว่า การบริหาร 
งานวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี 
และมีประสิทธิภาพท่ีสุด  ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาหลักท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
และรวมถึงการอบรมศีลธรรมจรรยา และความประพฤติ
ของนักเรียนเพื่อให้เป็นคนดี ซ่ึงสอดคล้องกับ นงนาถ  
อัมพร (2550 : 22) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ
เป็นงานท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะเป็นงานหลักและงานหัวใจ
ของโรงเรียนเนื่องจากจุดประสงค์อันแรกในการตั้ง
โรงเรียนข้ึนมาก็เพ่ือการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาเด็กนั่นเอง ส่วนงานอ่ืน ๆ นั้น
เป็นงานสนับสนุนให้งานวิชาการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
เช่นเดียวกับ สมพงษ์  สมใจเพ็ง (2549, หน้า 16) ได้ให้
ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ดังนี้ 

 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การใช้
ศาสตร์และศิลป์ท่ีจะนําทรัพยากรในการบริหารมา
ประกอบการตามการบริหารในการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  การบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง การท่ีผู้บริหารมาใช้อํานาจท่ีมีอยู่ในการดําเนิน
กิ จ ก ร รมหรื อ ป รั บป รุ ง ก า ร เ รี ย นก า ร สอน ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ เ รียน  การ
บริหารงานวิชาการ หมายถึง ศิลปะในการดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

 
ข้อเสนอแนะ    
           ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 
 1. รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาควรมีนโยบาย
แนวทางท่ีชัดเจนในการกําหนดการบริหารงานวิชาการ
ใ ห้สถานศึกษา ทุกสถานศึกษา  ทุกระ ดับในการ
บริหารงานวิชาการภายในสถานศึกษาเ พ่ือให้ทุก
สถานศึกษามีการบริหารงานวิชาการในทางเดียวกัน
รวมถึงการบริหารงานวิชาการที่บูรณาการกับภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน จารีตประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 
 2. ในระดับสถานศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนา
ครู บุคลากรในด้านหลักสูตร ด้านการใช้สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา การวิจัย กระบวนการ
เรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล  และการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กัน ส่งเสริมการอบรม สนับสนุนด้านงาบประมาณ ให้
มากย่ิงข้ึน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําผล
การเรียนรู้ไปพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีการกํากับ
ติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการทํา วิจัยเ พ่ือหาแนวทางการ
ปรับปรุง การพัฒนาการดําเนินงานการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่ ให้
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ดีข้ึน เพ่ือท่ีสถานศึกษาจะนําผลการวิจัยท่ีได้มาปรับใช้ 
และพัฒนาในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยาย
โอกาส  
 2.  ควรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของ
บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานการบริหารงาน
วิชาการ เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง เ พ่ือน ผู้นําชุมชน 
องค์กรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. สถานศึกษาควรมีการศึกษาถึงสภาพปัจจัย
ท่ีจะมีผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยาย
โอกาส โดยอาจแบ่งเป็น ด้านชุมชน ด้านครอบครัว ด้าน
ตัวนักเรียน และด้านสถานศึกษา เพ่ือท่ีจะได้ทราบถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการบริหารงานวิชาการ และ
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนขยายโอกาส  
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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดลําพูน เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล จําแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการทํางานของกลุ่มตัวอย่าง และเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดลําพูน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
ครูผู้สอน และ คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน และโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัด
ลําพูน จํานวน 185 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีค่าความ
เชื่อม่ัน .974 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าความแปรปรวน One – Way – ANOVA (F-test) และการเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของ  
เชฟเฟ่ (Scheffé) ผลการวิจัยพบว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
จังหวัดลําพูน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักนิติธรรม รองลงมา คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความคุ้มค่า 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม และด้านหลักความโปร่งใส   ส่วนผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิ
บาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศพบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่ามีประเด็นท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติจํานวน 16 ประเด็น ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดลําพูน จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 
คําสําคัญ :  การบริหารสถานศึกษา, หลักธรรมาภิบาล, โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
 
 
 
 
 

*ดาวรุ่ง  อินทนนท์ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
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Abstract 
 This research aimed to study the level of opinions toward school management under 
principles of good governance in the extra-large secondary schools of Lamphun province, 
compare the level of samples’ opinions upon gender and service year. Also, the 
recommendations on good governance in the school management were explored.  The number 
of 185 selected samples consisted of teachers and education committees of Suanboonyopatham 
school and Chak Kham Khanaton school. The instrument was a five-rating scale questionnaire 
with reliability measurement of co-efficient at .974. The statistical treatment was analyzed by 
frequency, percentage, mean, standard deviation as well as analysis of variance One - Way - 
ANOVA (F-test), and compare the pair-wise difference by means of Scheffé.  The finding was 
found that the school management under principles of good governance was overall at a high 
level. When considered in each aspect, it was found that the average value is all high. The value 
was ranked from the most to the least accordingly: Rule of Law, Responsibility, Morality, Cost 
Effectiveness, Participation, and Transparency. With regard to the opinions on the comparison 
of school management under principles of good governance upon the sample’s gender, it was 
found no significant difference at the level of .05 by overall and in each aspect. When 
considered in individual aspect, it was found significant difference for 16 aspects. The 
comparison upon their service year was found significant difference at the level of .05. 
 
Keywords :  School Management, Principles of Good Governance, Extra-Large Secondary 
 Schools 

 
 

บทนํา  
การศึกษาของประเทศไทยได้มีการปฏิรูป

การศึกษา มีการนําหลักบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมา
ใช้ในการบริหารสถานศึกษา เนื่องจากตระหนักดีว่า
ความเข้มแข็งและความม่ันคงของประเทศมาจากการ
พัฒนาศักยภาพของคนในชาติ โดยอาศัยระบบการ 
ศึกษาท่ีครอบคลุม เข้มแข็ง มีคุณภาพและประชาชนมี
ส่วนร่วมซ่ึงแต่เดิมการจัดการและการบริหารการศึกษา
ของไทยใช้รูปแบบของการรวมอํานาจการบริหารและ
การตัดสินใจไว้ท่ีส่วนกลาง มอบอํานาจการบริหาร และ
การตัดสินใจเพียงบางส่วนไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การบริหารการศึกษาในส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา(ศิริ
นาถ นันทวัฒนภิรมย์, 2547) แต่หลังจากมีแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ซ่ึงกําหนดไว้ในหมวด 5 มาตรา 39 ว่า “ให้กระทรวง
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้าน

วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารงานท่ัวไปไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
โดยตรง” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ก็มีการนําหลัก
บ ริหาร กิจการ บ้านเ มือง ท่ี ดีมา ใช้ ในการบริหาร
สถานศึกษาอย่างชัดเจนย่ิงข้ึน ท้ังนี้ก็โดยมุ่งหวังว่าการ
บริหารสถานศึกษาจะเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
อย่างแท้จริง  

จากการท่ีสถานศึกษาถูกกําหนดให้เป็นนิติ
บุคคลตามระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 นั้น ทําให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งมีอํานาจ
ในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างเต็มท่ี เม่ือผู้บริหาร
มีอํานาจการบริหารสถานศึกษาตามกฎหมายกําหนดไว้ 
จึงมีความจําเป็นอย่างมากท่ีผู้บริหารในสถานศึกษาต้อง
มีการนําหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี หรือธรร
มาภิบาลมายึดในการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
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ต้อ งการของสั งคม  ท้ั งนี้ ก็ เพราะว่ าการบ ริหาร
สถานศึกษาน้ันต้องมีการบริหารด้วยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบการทํางานได้อย่างมีคุณภาพและ
อย่างย่ังยืน ทําให้การบริหารจัดการศึกษา จําเป็นต้อง
ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล จึงจะเป็นการบริหาร
จัดการที่สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพปัญหา และความ
ต้องการในยุคโลกาภิวัฒน์ นําไปสู่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กรหรือหน่วยงาน และเป็นหลัก 
ประกันความสําเร็จในการบริหารจัดการ และเป็นท่ี
ยอมรับโดยท่ัวกันว่า การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการเป็นสิ่งท่ีจําเป็นและมี
ความสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กรทุกประเภท ทุก
ระดับไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ องค์กรทางการศึกษา 
องค์กรทางสังคมต่าง ๆ เพราะว่าหลักธรรมาภิบาลเป็น
การบริหารจัดการท่ีดีเป็นการบริหารจัดการท่ีสร้าง
ประโยชน์และความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องและ
นําไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง (ธีระ รุญเจริญ,2550) ซ่ึง
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
22 กําหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนสําคัญมากท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่ ง เสริมให้ผู้ เ รียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การบริหารจัดการศึกษา 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
จะต้องเข้าใจในอํานาจหน้าท่ี ในการบริหารจัดการ
เพ่ือให้ภารกิจของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดการศึกษา ทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในการบริหาร
อย่างจริงจัง โดยมีองค์กรอิสระท้ังภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนคอยตรวจสอบการ
ปฏิบั ติ งานของสถานศึกษา  ซ่ึ งหมายถึงการการ
ตรวจสอบการทํางานของผู้บริหารนั่นเอง 
 การบริหารจัดการท่ีดี หรือธรรมาภิบาล เป็น
หลักปฏิบั ติ งาน ท่ีไ ด้ประกาศไว้ ในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 มี 6 ประการ ประกอบด้วย  

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลัก
ความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่า สถานศึกษาซ่ึงมีหน้าท่ีบริการการศึกษาและเป็น
สถานศึกษาของรัฐ จะต้องนําหลักการว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาล มาบูรณา
การใช้ในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถานศึกษา ท้ังนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญและ
กฏหมายประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 

โรง เรียนส่ วนบุญโญปถัมภ์  ลํ า พูน  และ
โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ ซ่ึงต้องมีการจัดการ แผนงานโครงการ
เพ่ือรองรับหรือปฏิบัติตามระเบียบอย่างจริงจัง อีกท้ังยัง
ต้องประสานความร่วมมือท่ีดีให้เกิดข้ึนในระบบโรงเรียน
ได้ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นตัวจักรสําคัญใน
การบริหารจัดการศึกษา เป็นผู้มีบทบาทสําคัญย่ิงต่อ
ความสําเร็จหรือความล้มเหลวโดยต้องดําเนินการ
อํานวยความสะดวกและประสานการจัดการศึกษากับ
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เ พ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุ
จุดหมายท่ีกําหนดไว้ ในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษา
จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร ให้สอด 
คล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นหน้าท่ีอันสําคัญ คือ 
การบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นบุคลากรที่มี
วิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ เป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ เป็นธรรม 
โปร่งใส เป็นแบบอย่างท่ีดี อันจะส่งผลให้ได้รับความ
ศรัทธาน่าเชื่อถือจากครู นักเรียน ผู้ปกครองและคนใน
ชุมชน ดังนั้นผู้บริหาร สถานศึกษาจะต้องมีสมรรถภาพ
หรือศักยภาพ ท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ และความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการบริหารงานและการจัดการศึกษาต้องบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
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โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีการนําหลักธรรมาภิบาล มาใช้กับ
การบริหารสถานศึกษา 

ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในโรงเรียนส่วนบุญ
โญปถัมภ์ ลําพูน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดลําพูน ผ่านแนวคิดระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 ว่ามีระดับความคิดเห็น
ของครูผู้สอน และ คณะกรรมการสถานศึกษาต่อการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  ของผู้บริหาร
สถานศึกษาอย่างไร เพ่ือนําผลวิจัยไปเป็นข้อมูลในการ
พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงจะเป็นแนวทาง
นําไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน 

และคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการบริหารสถาน 
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่พิเศษ จังหวัดลําพูน   

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ และ
ประสบการณ์ในการทํางาน  

3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารสถาน 
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่พิเศษ จังหวัดลําพูน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
  การวิจัยเร่ืองการบริหารสถานศึกษา ตามหลัก
ธรรมาภิบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
จังหวัดลําพูน มีเอกสารท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย แนวคิด 
ทฤษฎี บริบทของสนามท่ีศึกษา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้าง

ระบบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2542 (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2542, หน้า 26-27) ความว่า ในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่
บนพ้ืนฐานของหลักสําคัญอย่างน้อย 6 ประการ ดังนี้  

1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฏหมาย กฎ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับ
ของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจ
ปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่า
เป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอําเภอใจ 
หรือตามอํานาจของตัวบุคคล  

2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดม่ันในความ
ถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดถือหลักนี้
ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้
คนไทยมีความซ่ือสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ
วินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจําชาติ  

3. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความ
ไว้วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไก
การทํางานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา
ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความ
ถูกต้องชัดเจนได้  

4. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปัญหาสําคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้ง
ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การ
แสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ  

5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนัก
ในสิทธิหน้าท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 
การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้น
ในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง และความกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทํา
ของตน  
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6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการ
และใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของ
อย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ย่ังยืน 

บทบาทของผู้บริหารในการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ในแวดวงการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546, หน้า 1) ได้กล่าวเกี่ยวกับบทบาท การบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารในสถานะนิติบุคคลซ่ึงได้
กําหนดแนวทางการบริหารตาม หลักธรรมาภิบาล คือ   

1. รวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้
เป็นปัจจุบัน การบริหารแนวใหม่จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้อง
บริหารและตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลมากกว่าสามัญ
สํานึกดังนั้นผู้บริหารจึงจําเป็นจะต้องรวบรวม จัดระบบ
และใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้  

2.  วางแผนและดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ 
การวางแผนมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารมีทิศทางในการ
บริหารดังนั้นผู้บริหารต้องมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวางแผนสามารถดําเนินการบริหารตามแผน
ท่ีกําหนดไว้รวมท้ังการกํากับ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่
กําหนดไว้  

3. ศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องในการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล 
ผู้บริหารมีอํานาจบริหารอย่างอิสระขณะเดียวกันก็
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนอย่างเต็มท่ี ดังนั้นเพ่ือ
ป้องกันความผิดพลาดเชิงกฎหมายและตัดสินใจของตน 
ผู้บริหารจึงจําเป็นจะต้องทําความเข้าใจกฎหมายอย่าง
แท้จริง  

4. การบริหารและการตัดสินใจโดยองค์คณะ
บุคคล การศึกษาเป็นการบริหารสาธารณะเพื่อให้การ
บริหารและตัดสินใจมีความถูกต้องและเกิดประโยชน์

สูงสุด ผู้บริหารควรดําเนินโดยใช้องค์คณะบุคคลเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้  

5. จัดระบบบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง ผู้บริหาร
จําเป็นจะต้องจัดทําระบบบัญชีให้ครบถ้วน ความถูกต้อง
ตามระบบและระเบียบของทางราชการเพื่อการบริหาร
ของตนเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสุจริต 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ไพทูรย์ บัวชิด (2550) ได้ศึกษาเรื่องการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
ผลการศึกษา พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เม่ือพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมาก
ทุกด้านเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปตํ่าสุด คือ ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความคุ้มค่า 
ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักนิติธรรมและด้านหลักการมี 
ส่วนร่วมตามลําดับ และผลจากการเปรียบเทียบการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
พบว่า ท้ังภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัย 
สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 สุจิตรา มีจํารัส (2550) ได้ทําการวิจัยเร่ืองการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ัง 6 หลัก 
เรียงตามลําดับคือ หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า 
และหลักนิติธรรม รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 
 สุชิน  เรืองบุญส่ง (2551) ได้ทําการศึกษา
เร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยองเขต 2 พบว่า
ระดับการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนตามหลักธรร
มาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ระยองเขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน 
          พระไวพจน์ สีลเตโช (2551) ได้ทําการวิจัย
เร่ืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
จากผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็น ต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 3 
ด้าน  คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความ
รับผิดชอบ และด้านหลักคุณธรรม ส่วนในด้านหลัก
ความโปร่งใส ด้านหลักนิติธรรม และด้านหลักความ
คุ้มค่า มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ใน
รายข้อมีบางข้อมีอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของครูผู้สอน 
ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์สอน และ
ระดับชั้นท่ีสอน ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็น
ต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ 
นอกจากนี้ครูผู้สอนมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาความดี 
ความชอบ โดยยึดผลงานการสอนมากกว่าทํางานนอก
โรงเรียน และควรแต่งต้ังคณะกรรมการในด้านจัดซ้ือ จัด
จ้าง รวมท้ังมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของครูมากกว่าอาคาร
สถานท่ีด้วย 
          สุพล แย้มเกษร (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ใน
อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบว่า ระดับ
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยหลักนิติธรรม
อยู่ในลําดับแรก รองลงมา คือ หลักความรับผิดชอบ 
หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรมและหลักความมีส่วนร่วม 
ส่วนหลักความโปร่งใสอยู่ในลําดับสุดท้ายและการ
เปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนจําแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวม
ไม่แตกต่างกันและเม่ือพิจารณาเป็นรายหลัก พบว่า 

หลักความคุ้มค่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
จังหวัดลําพูน ผู้ วิจัยได้ศึกษา วรรณกรรมต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา หลักธรรมาภิบาล 
เอกสาร ตลอดจนถึงผลงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้
นํามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยได้ดังนี้  
 

     ตัวแปรต้น                           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
ครูผู้สอน และ คณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน และโรงเรียนจักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน จํานวน 353  คน  
      2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้กําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้ตารางสําเร็จรูปของ
เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 185 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย ใช้
วิธีจับฉลาก 

ข้อมลูทัว่ไป 
ของผูต้อบ

แบบสอบถาม       
1. เพศ 
2. ประสบการณ์ 
    ทํางาน 

ระดบัการบริหารงาน       
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา      
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

1) ดา้นหลกันิตธิรรม  
2) ดา้นหลกัคุณธรรม 
3) ดา้นหลกัความโปรง่ใส 
4) ดา้นหลกัการมสีว่นรว่ม 
5) ดา้นหลกัความ

รบัผดิชอบ 
6) ดา้นหลกัความคุม้คา่ 



 - 92 - 
    

  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558   
  

 

ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

รายชื่อ
โรงเรียน 

ประชากร 
จํานวน

ประชากร 
(N = 353) 

จํานวน
ครู 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

N n 

โรงเรียนส่วนบญุ
โญปถัมภ์ ลําพูน 

161 15 176 92 

โรงเรียนจักรคํา
คณาทร  
จังหวัดลาํพูน 

162 15 177 93 

รวมทั้งสิ้น 323 30 353 185 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้  
คือแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท 
สอบถามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดลําพูน ซ่ึงมี 
3 ตอนประกอบด้วย 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบ 
ถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
เกี่ยวกับเพศ และประสบการณ์การทํางานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดลําพูน ลักษณะเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ของลิเคิร์ท ครอบคลุมท้ัง 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ตามภารกิจ
การบริหารงาน จํานวน  42  ข้อโดยมีความหมายของ
แต่ระดับ ดังนี้   
        5 หมายถึง ผู้บริหารมีการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

        4 หมายถึง ผู้บริหารมีการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก  
        3 หมายถึง ผู้บริหารมีการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง  
        2 หมายถึง ผู้บริหารมีการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับน้อย  
        1 หมายถึง ผู้บริหารมีการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3  เป็นคําถามแบบปลายเปิด เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และแนว 
ทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
ครอบคลุมท้ัง 6 หลัก ดังนี้ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซ่ึงแบบสอบถามได้ผ่าน
การตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
ปรากฏค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (IOC) เท่ากับ 1.00 นําแบบ 
สอบถามท่ีจัดทําเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้  (Try out) 
กับครู และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 30 คน เพ่ือหาค่า
ความเชื่อม่ันปรากฏค่าความเชื่อม่ันท่ีได้คือ .97  แยก
เป็นรายประเด็นได้ดังนี้ หลักนิติธรรม มีค่าความเชื่อม่ัน 
.84 หลักคุณธรรม มีค่าความเชื่อม่ัน .92   หลักความ
โปร่งใส มีค่าความเชื่อม่ัน .92 หลักการมีส่วนร่วม มีค่า
ความเชื่อม่ัน .87 หลักความรับผิดชอบ มีค่าความ
เชื่อม่ัน .92 และหลักความคุ้มค่า มีค่าความเชื่อม่ัน .86 
และค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง .12 - .87 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
โดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดลําพูน ใน
ปีการศึกษา 2557 จํานวนท้ังสิ้น 185 คน ได้รับแบบ 
สอบถามกลับคืนมา  จํานวน 185 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100 แล้วนําแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกฉบับ จําแนกแบบสอบถามโดยการตัดแยกตาม
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สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม แล้วนํ าข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่ได้บันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือทํา
การการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล   
1. วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ภ า พ ท่ั ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ

แบบสอบถาม  จํ าแนกตามสถานภาพของ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) เสนอในรูปแบบตาราง 
 2.  วิเคราะห์ การบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัด
ลําพูน ท้ัง 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุ้มค่า ผู้วิจัยได้ดําเนินการหาค่าเฉลี่ย 
( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปล
ความหมายตามเกณฑ์เฉลี่ยของบุญชม ศรีสะอาด 
(2545,หน้า 103) ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  

คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารอยู่ใน
ระดับมาก  

คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารอยู่ใน
ระดับปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารอยู่ใน
ระดับน้อย  

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารอยู่ใน
ระดับน้อยท่ีสุด  

3. การทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้นําผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในตอนท่ี 2 ของแบบสอบถาม มาคํานวณหาค่าที 
(t-test) และวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่าง

รายคู่โดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s method) โดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์  

4. วิเคราะห์ข้อมูลวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 ผู้วิจัย
ได้ทําการรวบรวมประมวลข้อมูลจากข้อเสนอแนะใน
ตอนท่ี 3 แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาโดยวิธีเขียนในลักษณะ
ความเรียง 

 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
จังหวัดลําพูนโดยภาพรวมพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับ มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านหลักนิติธรรม ( x = 4.06) รองลงมา คือ ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ( x = 3.98) และน้อยท่ีสุดคือด้านหลัก
ความโปร่งใส ( x =3.84) ท้ังนี้มีรายละเอียดในแต่ละ
ด้านดังนี้ 

1. ด้านหลักนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
( x = 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย3 ลําดับแรกคือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนอย่างถูกต้องตามระเบียบ อยู่ในระดับมาก 
( x =4.44) ผู้บ ริหารสถานศึกษามีการนําพระราช 
บัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ มาใช้ ในการบริหารในสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.12) และผู้บริหารสถานศึกษามีการ
กําหนดกฎ ระเบียบและข้อบังคับใช้ภายในโรงเรียน
อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.05) 
            2. ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดม่ันในความถูกต้องดีงาม อยู่ในระดับ
มาก ( x = 4.15) ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้



 - 94 - 
    

  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558   
  

 

บุคลากรปฏิบัติ หน้าท่ี ด้วยความขยัน ซ่ือสัตย์ สุจริตอยู่
ในระดับมาก ( x = 4.12) และผู้บริหารสถานศึกษา
ปฏิบั ติหน้า ท่ี ด้วยความขยัน ซ่ือสัตย์ สุจริต มีการ
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แก่ผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.92) 
            3. ด้านหลักความโปร่งใส โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียง 
ลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
และวัสดุให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.01) ผู้บริหารสถาน 
ศึกษามีการตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษา 
โดยบุคลากรในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 
3.88) และผู้บริหารสถานศึกษา บริหารจัดการกับ
สถานศึกษาให้เป็นท่ียอมรับของสังคมในด้านความ
ชัดเจนความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.87) 
            4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียง 
ลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา แสดงความคิดเห็นในการวางแผน การ
จั ด ทํ าแผนปฏิบั ติ ง านประชา พิจารณ์ มีส่ วน รับ รู้
ผลประโยชน์ของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( x = 
3.92) ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกัน
ทํางานเป็นทีม และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสงบสุขด้วย
ความพร้อมเพรียงอยู่ในระดับมาก ( x = 3.90) และ
ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วน
สร้างความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการ
พัฒนาสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 3.89) 

5. ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียง 
ลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ
ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดทําแผนการปฏิบัติการ
ประจําปีการศึกษาของสถานศึกษาครบถ้วนตรงตาม
ภารกิจท้ัง 4 งาน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.31) ผู้บริหาร

สถานศึกษามีความตระหนัก และสํานึกในหน้าท่ีท่ีมีต่อ
สถานศึกษา และสังคม อยู่ในระดับมาก ( x = 4.15) 
และผู้ บ ริหารสถานศึกษาส่ ง เสริม ใ ห้บุคลากรใน
สถานศึกษาตระหนักในสิทธิหน้าท่ี และปฏิบัติงานเสร็จ
ตามเวลาท่ีกําหนด อยู่ในระดับมาก ( x = 4.01) 
           6. ด้านหลักความคุ้มค่า โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ( x = 3.87)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการรณรงค์ไห้บุคลากรใช้น้ํา ใช้ไฟฟ้า 
อย่างประหยัดและคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก ( x = 3.98) 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ 
ให้บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 3.94)  และผู้บริหาร
สถานศึกษามีการนําเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการบริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 3.92) 

  ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศพบว่า โดยรวมและ
รายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่ามี
ประเด็นท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 
16 ประเด็น ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
          1) ด้ านหลักนิ ติ ธรรม  ประ เด็นผู้ บ ริหาร
สถานศึกษามีการจัด ทําประชาพิจารณ์ เกี่ ยวกับ
กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีสถานศึกษากําหนดข้ึนเพ่ือ
ใช้ภายในสถานศึกษาเพศหญิง มีความคิดเห็นท่ีสูงกว่า
เพศชาย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
          2) ด้ านหลักคุณธรรม  ประเ ด็นผู้ บ ริหาร
สถานศึกษาให้ความเป็นธรรมกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษาเท่าเทียมกัน เพศชาย มีความ
คิดเห็นท่ีสูงกว่า เพศหญิง  
          3) ด้ านหลักคุณธรรม  ประเ ด็นผู้ บ ริหาร
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ เพศหญิง มีความคิดเห็นท่ี
สูงกว่า เพศชาย  
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          4) ด้ านหลักคุณธรรม  ประเ ด็นผู้บ ริหาร
สถานศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ ขยัน ซ่ือสัตย์ สุจริต 
มีการเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แก่ผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ เพศ
หญิง มีความคิดเห็นท่ีสูงกว่า เพศชาย  
          5) ด้ านหลักคุณธรรม  ประเ ด็นผู้บ ริหาร
สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติ หน้าท่ี ด้วย 
ความขยัน ซ่ือสัตย์ สุจริต เพศหญิง มีความคิดเห็นท่ีสูง
กว่า เพศชาย  
          6) ด้านหลักความโปร่งใส ประเด็นผู้บริหาร
สถานศึกษาบริหารจัดการกับสถานศึกษาให้เป็นท่ี
ยอมรับของสังคมในด้านความชัดเจน ความโปร่งใส เพศ
หญิง มีความคิดเห็นท่ีสูงกว่า เพศชาย  
          7) ด้านหลักความโปร่งใส ประเด็นผู้บริหาร
สถานศึกษามีการประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาความ
ดี ความชอบให้บุคลากรทราบ เพศชาย มีความคิดเห็นท่ี
สูงกว่า เพศหญิง  
          8) ด้านหลักความโปร่งใส ประเด็นผู้บริหาร
สถานศึกษามีการรายงานผลการปฏิบั ติ งานของ
สถานศึกษา ให้บุคลากรได้ทราบอย่างสมํ่าเสมอเพศ
หญิง มีความคิดเห็นท่ีสูงกว่า เพศชาย  
          9) ด้านหลักการมีส่วนร่วม ประเด็นผู้บริหาร
สถานศึกษามีการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร เพ่ือ
ใช้ เป็นข้อมูลในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของ
สถานศึกษา  เพศหญิง มีความคิดเห็นท่ีสูงกว่า เพศชาย  
         10) ด้านหลักความรบัผิดชอบ ประเด็นผู้บริหาร
สถานศึกษามอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่
บุคลากรได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถ  เพศหญิง 
มีความคิดเห็นท่ีสูงกว่า เพศชาย 
         11) ด้านหลักความโปร่งใส ประเด็นผู้บริหาร
สถานศึกษาบริหารงานโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนสร้างความ
ร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการพัฒนา
สถานศึกษา เพศหญิง  มีความคิดเห็นท่ีสูงกว่า เพศชาย  
        12) ด้านหลักความคุ้มค่า ประเด็นผู้บริหาร
สถานศึกษาจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้

บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
สถานศึกษา เพศหญิง มีความคิดเห็นท่ีสูงกว่า เพศชาย  
          13) ด้านหลักความคุ้มค่า ประเด็นผู้บริหาร
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากร 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา เพศหญิง มี
ความคิดเห็นท่ีสูงกว่า เพศชาย   
          14) ด้านหลักความคุ้มค่า ประเด็นผู้บริหาร
สถานศึกษามีการดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากวัสดุ 
ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ของสถานศึกษา อย่างประหยัด
และคุ้มค่า เพศหญิง มีความคิดเห็นท่ีสูงกว่า เพศชาย  
          15) ด้านหลักความคุ้มค่า ประเด็นผู้บริหาร
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคลากรใช้วัสดุ อุปกรณ์ใน
ท้องถ่ินมาใช้ในการเรียนการสอน เพศชาย มีความ
คิดเห็นท่ีสูงกว่า เพศหญิง  
           16) ด้านหลักความคุ้มค่า ประเด็นผู้บริหาร
สถานศึกษามีการรณรงค์ไห้บุคลากรใช้น้ํา ใช้ไฟฟ้า 
อย่างประหยัดและคุ้มค่า เพศชาย มีความคิดเห็นท่ีสูง
กว่า เพศหญิง  
 ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ จังหวัดลําพูน จําแนกตามประสบการณ์การ
ทํางาน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
จังหวัดลําพูน จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน โดยรวมและรายด้าน 

 
สามารถนําเสนอในรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 1. การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดลําพูน 
จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน โดยรวม มีความ
แตกต่างกัน 1 คู่ คือบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การ
ทํางาน 20 ปี ข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อระดับการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลท่ีสูงกว่าบุคลากรที่มี
ประสบการณ์การทํางาน ตํ่ากว่า 10 ปี อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
          2. ด้านหลักนิติธรรม มีความแตกต่างกัน 1 คู่ 
คือบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การทํางาน 20 ปี ข้ึนไป มี
ความคิดเห็นต่อระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล ท่ีสูงกว่าบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การ
ทํางาน ตํ่ากว่า 10 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3. ด้านหลักคุณธรรม มีความแตกต่างกัน 2 คู่ 
คือบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การทํางาน 20 ปี ข้ึนไป มี
ความคิดเห็นต่อระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล ท่ีสูงกว่าบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การ
ทํางาน ตํ่ากว่า 10 ปี และบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การ
ทํางาน 20 ปี ข้ึนไป มีการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล ท่ีสูงกว่าบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การ
ทํางาน 10 - 19 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 
 

 4. ด้านหลักความโปร่งใส มีความแตกต่างกัน 
1 คู่ คือบุคลากรที่มีประสบการณ์การทํางาน 20 ปี ข้ึน
ไป มีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล ท่ีสูงกว่าบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การ
ทํางาน ตํ่ากว่า 10 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 5. ด้านหลักการมีส่วนร่วม มีความแตกต่างกัน 
2 คู่ คือบุคลากรที่มีประสบการณ์การทํางาน 20 ปี ข้ึน
ไป และบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การทํางาน 10 – 19 
ปี มีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารสถานศึกษาตาม
หลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  ท่ี สู ง ก ว่ า ก ลุ่ ม บุ ค ล า ก ร ที่ มี
ประสบการณ์การทํางาน ตํ่ากว่า 10 ปี อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 6. ด้านหลักความรับผิดชอบมีความแตกต่าง
กัน 1 คู่ คือบุคลากรที่มีประสบการณ์การทํางาน 20 ปี 
ข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลท่ีสูงกว่าบุคลากรท่ีมีประสบการณ์
การทํางาน ตํ่ากว่า 10 ปี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
 7.  ด้านหลักความคุ้มค่า มีความแตกต่างกัน 1 
คู่ คือบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การทํางาน 20 ปี ข้ึนไป 
มีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่สูงกว่าบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การ
ทํางาน ตํ่ากว่า 10 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

การบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
ต่ํากว่า 10 ปี 10 – 19  ปี 20 ขึ้นไป 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

1.ด้านหลักนิติธรรม 3.80 .58 มาก 4.00 .57 มาก 4.13 .37 มาก 
2.ด้านหลักคุณธรรม 3.56 .65 มาก 3.78 .65 มาก 4.02 .41 มาก 
3.ด้านหลักความโปร่งใส 3.54 .59 มาก 3.75 .50 มาก 3.94 .42 มาก 
4.ด้านหลักความรับผิดชอบ 3.72 .65 มาก 4.00 .49 มาก 4.02 .41 มาก 
5.ด้านหลักการมีส่วนร่วม 3.47 .611 มาก 3.83 .51 มาก 3.93 .43 มาก 
6.ด้านหลักความคุ้มค่า 3.63 .55 มาก 3.77 .35 มาก 3.96 .45 มาก 

รวม 3.62 .54 มาก 3.86 .48 มาก 4.00 .37 มาก 
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 ผลสรุปข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ จังหวัดลําพูน พบว่า 
            ด้านหลักนิติธรรม ข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหาร
ควรมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่มีเส้นสาย มีความยุติธรรม 
(f=25) ผู้บริหารควรกําหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และชัดเจน (f=17) และ
ผู้บริหารควรมีการกระจายอํานาจในการบริหารงาน ไม่
ควรรวมศูนย์อํานาจอยู่เพียงแค่ผู้บริหารเพียงคนเดียว 
(f=9) 
 ด้านหลักคุณธรรม ข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหาร
ควรส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีหลักธรรมประจําใจ 
(f=22) ผู้บริหารควรเป็นกัลยาณมิตรท่ีดีต่อครูและ
นักเรียน (f=19) และผู้บริหารควรเสริมสร้างจิตสํานึกท่ีดี
ในการทํางานด้วยความทุ่มเท และเสียสละ (f=11) 
            ด้านหลักความโปร่งใส  ข้อเสนอแนะคือ 
ผู้บริหารควรใช้จ่ายเงินของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ กิจกรรมและเกิดประโยชน์ ต่อ
การศึกษา (f=23) ผู้บริหารควรแต่งต้ังคณะกรรมการ
เบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบของราชการ (f=17) 
และผู้บริหารควรมีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ไม่มีการ
ทุจริตคอรัปชั่น (f=14) 
 ด้านหลักการมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะคือ 
ผู้ บ ริหารควร ท่ีจะมอบหมายงานในหน้ า ท่ีความ
รับผิดชอบให้ชัดเจนและเหมาะสมกับตําแหน่งงาน 
(f=21) ผู้บริหารควรแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน
อย่างทันท่วงที (f=17) และผู้บริหารควรรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีอย่างเต็มความรู้ความสามารถ (f=14) 
            ด้านหลักความรับผิดชอบ ข้อเสนอแนะคือ 
ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน (f=24) ผู้บริหารควรให้บุคลากรหรือข้าราชการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการสร้างสรรค์งานท่ีดี
ต่อไป (f=13) และผู้บริหารควรสร้างความร่วมมือ
ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียนในกิจกรรมทุกอย่าง (f=8) 
 ด้านหลักความคุ้มค่า ข้อเสนอแนะคือ ควรมี
การปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ท่ีพอใช้ได้อยู่เสมอ

เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการทํางาน (f=27) ผู้บริหาร
ควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆได้ใช้อาคารสถานท่ี
อย่างคุ้มค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุด ( f=21) และ 
ผู้บริหารควรใช้วัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนอย่างคุ้มค่า 
(f=17) 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
         ผลการวิจัยพบว่า ครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ จังหวัดลําพูน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.92 และทุกด้านอยู่ในระดับมากท้ังหมด ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะว่าหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางสําคัญในการจัด
ระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาค
ประชาชน และเป็นส่วนเสริม สร้างความเข้มแข็งหรือ
สร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศให้ประเทศดํารงอยู่ได้ ท้ังนี้ยัง
เป็นการบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขภาวะวิกฤติ และ
อันตรายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตเพราะสังคมจะรู้สึกถึง
ความยุติธรรม ความโปร่งใสและความมีส่วนร่วมอันเป็น
คุณลักษณะสําคัญของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ด้วยเหตุท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พิเศษ 
จังหวัดลําพูน นําแนวทางในการจัดระเบียบราชการและ
วางมาตรการในการแก้ปัญหาต่างๆ ข้ึน สอดคล้องกับ
กฏหมายมาตรา 11(8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 สํานักนายกรัฐมนตรี 
ท่ีระบุไว้ว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
2542” โดยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่
ดี มีความสําคัญเป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให้
สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนซ่ึง
ครอบคลุมไปถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่าย
ราชการและฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมี
ความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างเนื่อง นอกจากนี้แล้วยังเป็นส่วนท่ีมี
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ความสําคัญในการสร้างการบริหารงานท่ีมีความเข้มแข็ง 
นอกจากจะเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งแล้ว ยังเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพ่ือบรรเทา ป้องกันหรือ
แก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายท่ีจะมีมาในอนาคต 
ท้ังนี้ก็เพราะว่าหลักธรรมาภิบาลเป็นเร่ืองท่ีมีความ 
สําคัญย่ิงจะต้องเกิดข้ึนในองค์กรราชการเป็นศูนย์การ
บริการภาครัฐอันเป็นหน่วยงานท่ีต้องบริการประชาชน
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม หากกลไกของรัฐ
สามารถเดินได้อย่างถูกต้องบริสุทธ์ิยุติธรรมและโปร่งใส
ก็จะนําพาให้ประชาชนได้รับการดูแลหรือได้รับบริการท่ี
ดี โดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนรวมอย่าง
แท้จริง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของไพทูรย์ บัวชิด 
(2550) ได้ศึกษาเร่ืองการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า 
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถาน 
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา มีจํารัส (2550) ได้ทํา
การวิจัยเร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก  ท้ัง 6 หลัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชิน  เรือง
บุญส่ง (2551) ได้ทําการศึกษาเรื่องการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระยองเขต 2 พบว่าระดับการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยองเขต 2 ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุพล แย้มเกสร (2554) ได้ทําการวิจัยเร่ือง
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนในอําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี   จากผลการ 
วิจัย พบว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการเปิดเผย 
ข้อมูล ข่าวสาร ในการบริหารงานและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
           จากข้อค้นพบในการวิจัยคร้ังนี้ ทําให้
ทราบว่าการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดลําพูน ราย
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือด้านหลักความโปร่งใส 
เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาไม่ควบคุมการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน และวัสดุให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ของทางราชการ ยังไม่มีการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา โดยบุคลากรในสถานศึกษา และ
ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่บริหารจัดการกับสถานศึกษาให้
เป็นท่ียอมรับของสังคมในด้านความชัดเจน ความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น  
 2.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้
บุคลากรเสนอความคิดเห็นหรือร่วมตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหาในการบริหารงานสถานศึกษา  
           จากผลการวิจัยพบว่าการบริหารโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยตํ่า เนื่องจากผู้บริหารยังไม่
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่ค่อยมี
การรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆจากทุกภาคส่วน  
  3.  ผู้บ ริหารสถานศึกษาควรรณรงค์และ
บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจํากัดให้เกิด
ประโยชน์ และส่งเสริมให้บุคคลากรใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
ท้องถ่ินมาใช้ในการเรียนการสอน 
          จากผลการวิจัยพบว่าการบริหารโดยใช้
หลักความคุ้มค่ามีค่าเฉลี่ยตํ่า เนื่องจากผู้บริหารยังขาด
การรณรงค์ให้บุคลากร ใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างประหยัด
และคุ้มค่า เ พ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา  
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ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  
อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระ
สอนศีลธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และ เพ่ือหาข้อเสนอแนะของนักเรียนท่ีมีต่อพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนท่ีกําลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จํานวน 284  คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยวิธีเขียนในลักษณะความเรียง 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
เขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมพบว่า  อยู่ในระดับ ปานกลาง ท่ีค่าเฉลี่ย 3.48 
 2.  ผลการเปรียบเทียบพบว่า  ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  เขตอําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตามเพศ  โดยรวมและรายด้านพบว่า 
นักเรียนมัธยมศึกษาท้ังเพศชาย  และเพศหญิง  มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ :  ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนา  พระสอนศีลธรรม  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
 
Abstract  

This research aimed to survey, compare, and study the suggestions upon the teaching 
efficiency for Buddhism subject of moral teaching monk in the large secondary school, Amphoe 
Mueang, Chiangmai.The number of 284 samples was recruited among students of grade  from 
Yupparaj Wittayalai School and Wattanothai Payap School. The instrument was questionnaire 
with a statistical analysis by frequency, percentage, mean, standard deviation, and independent 
t-test.  The content was written in a descriptive analysis. 
 The results were indicated  as follows: 
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 1. In overall level of the teaching efficiency for Buddhism subject of moral teaching 
monk in the large secondary school was average at the mean value of 3.48. 
 2. The comparison of the teaching efficiency for Buddhism subject of moral teaching 
monk, classified by gender, both overall level and each aspect, was different without a statistical 
significance level at 0.05. 
 
Keywords :  Teaching Efficiency in Buddhism, Moral Teaching Monk, The Large Secondary 
 School 

 

บทนํา  
จากสภาพวิถีชีวิตของผู้ในสังคมไทยท่ีต้อง

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและวัฒนธรรม  ทําให้เกิดภาวะสับสนในวิถี
ชีวิต ค่านิยม และภูมิคุ้มกันทางสังคมลดลง จนก่อเกิด
การเบี่ยงเบนทางพฤติกรรม คือ ละเลยในคุณธรรม 
ศีลธรรม จริยธรรม ซ่ึงปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลคุกคามเด็ก 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมท่ี
เบี่ยงเบนไปในทางไม่พึงประสงค์ เช่น ขาดระเบียบวินัย  
เกี่ยวข้องยาเสพติด  ทะเลาะวิวาท  มีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร และขาดวินัยในการดําเนินชีวิต  ดังนั้นจึง
จําเป็นอย่างเร่งด่วนในการปลูกฝังกล่อมเกลาด้วย
หลักธรรมทางศาสนาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต ให้มีสํานึก
ผิดชอบชั่วดี มีสติพิจารณาย้ังคิด มีจิตใจใฝ่ดีและมีพลัง
ใจท่ีเข้มแข็ง  โดยนัยนี้ โครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน จึงถือกําเนิดข้ึนและเริ่มดําเนินการมาต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2546 โดยข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ระหว่าง กระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
ในการสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์เข้าไปสอนในโรงเรียน
ท้ังระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา  
และเม่ือพระสอนศีลธรรมได้เข้าสอนในโรงเรียนต่าง ๆ 
ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าท่ีงานด้านติดตามประเมินผล
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน   ซ่ึงสังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา  
จังหวัดเชียงใหม่  จึงสนใจถึงประสิทธิภาพการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ คือ โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย  และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  ซ่ึงอยู่ในเขต

พ้ืนท่ีอําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือจะได้
นําข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์  และเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  รวมถึง
หน่วยงานองค์กร  ท่ีเกี่ยวข้อง  เพ่ือนําองค์ความรู้ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ในการประเมินติดตามผลโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน  ตลอดจนการอบรมถวาย
ความรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอนของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์รวม
สืบต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการสอนวิชา

พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  อําเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน
ท่ีมีต่อพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่พิเศษ  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

3. เพ่ือหาข้อเสนอแนะของนักเรียนท่ีมีต่อพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  
อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระ 
พุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ขนาดใหญ่พิเศษ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนจากการศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตามลําดับดังนี้ 
 

ความหมายของประสิทธิภาพ 
การให้คําจํากัดความของคําว่า  

“ประสิทธิภาพ” นั้นได้มีหน่วยงานต่าง ๆ และรวมท้ัง
นักวิชาการท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้ให้
ความหมายไว้ในหลาย ๆ ลักษณะด้วยกัน โดยเท่าท่ีได้
ศึกษาค้นคว้ามา พอท่ีจะนําเอามาอ้างอิงถึงผู้ท่ีได้ศึกษา
ค้นคว้าไว้ ท่ีจะยกมากล่าว พอเป็นสังเขปได้ ดังนี้ 

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณ 
ฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระ
เกียรติ, 2530) ให้ความหมายประสิทธิภาพว่า หมายถึง 
“ความสามารถท่ีทําให้งานเกิดผลสําเร็จ” 

 

 แนวคิดเรื่องประสิทธิภาพการสอน 
ผู้วิจัยได้ศึกษา “แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

การสอน” ได้มีหน่วยงานและนักวิชาการได้ให้ความหมาย 
ไว้หลายลักษณะแต่พอจะประมวลได้โดยมีผู้ศึกษา
ค้นคว้าไว้พอท่ีจะยกมากล่าวไว้พอสังเขปดังนี้ 

กาญจนา ศรีกาฬสินธ์ุ (2535 : 11) กล่าวว่า 
ประสิทธิภาพการสอน หมายถึง การสอนท่ีผสมผสาน 
ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสามารถทําให้เป็นผลสําเร็จตาม
จุดหมายของการสอนท่ีต้ังไว้อย่างสมบูรณ์ 

บรรเทา  กิตติศัก ด์ิ (2526: 21) กล่าวว่า 
ประสิทธิภาพการสอน หมายถึงความสามารถในการ
สอนของผู้สอนในด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการพัฒนาผู้เรียน
ในทุกด้าน 

บุญชม  ศรีสะอาด  (2534 :  4 )  กล่าว ว่า
ประสิทธิภาพการสอน หมายถึง การสอนท่ีประกอบด้วย 
ตัวประกอบท่ีสําคัญท่ีอํานวยให้คุณภาพของการจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูง เช่น ความสามารถใน
การเสนอบทเรียนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ มีความ
อยากรู้ การให้ผู้เรียนมีส่วน ร่วมในกิจกรรมการเรียน
อย่างเหมาะสม การให้สิ่งเสริมแรงท่ีสอดคล้องกับผู้เรียน 
การค้นหา ข้อมูลย้อนกลับและการแก้ไขข้อบกพร่อง 

การให้การค้นคว้าเพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนท่ีมี 
ประสิทธิภาพสูง ดังนั้นพฤติกรรมการสอนของครูจึงเป็น
สิ่งสําคัญย่ิง 

แนวคิดเก่ียวกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
การสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็นปัญหาหนึ่งท่ี

เกิดข้ึนกับโรงเรียนเพราะครูผู้สอนโดยตรงไม่มี อัตรารับ
ครูสอนศีลธรรมหรือทางจริยธรรมไม่มี จึงต้องอาศัยครู
ทางสายสังคมบ้าง ทางภาษาไทยบ้าง ทําให้การเรียน
การสอนศีลธรรมน้อยและไม่ค่อยเกิดประสิทธิภาพ อีก
ประการหนึ่งชั่วโมงสอนมีเพียง 1 คาบต่อสัปดาห์ ทําให้
ผู้ เ รียนได้ความรู้ทางศีลธรรมขาดช่วงเวลา เ ม่ือมี
โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจึงช่วยให้ทาง
โรงเรียนได้ปรับการเรียนการสอนด้านนี้เจริญมากข้ึน
กว่าแบบเดิม 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
          พระใบฎีกาเทียนชัย เมธงฺกาโร (แก้วตุมตา)
(2555:บทคัดย่อ)ได้วิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีอําเภอเสาไห้ 
จั งห วัดสระบุ รี  ผลการ วิจั ยพบ ว่า ใน ด้ านระ ดับ
ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพ้ืนท่ีอําเภอเสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยอันดับ
แรก ได้แก่ ด้านวิธีการสอน รองลงมา ด้านการสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนและด้านการใช้อุปกรณ์ในการ
สอน ตามลําดับ  ส่วนผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพ้ืนท่ีอําเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรี โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่านักเรียน
ท่ีมีอายุและระดับชั้นเ รียนต่างกัน  มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา แตกต่างกัน
ส่วนนักเรียนท่ีมีเพศและสถานศึกษาต่างกัน มีความ
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คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ส อ น วิ ช า
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ไม่แตกต่างกัน  
         พระปิยะ ปิยธมฺโม (เมฆแสน)(2553:บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ
กระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูประจําการ
และครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอ
เมืองแพร่” ผลวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ต่อกระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ท้ัง 4 ด้าน คือ 
ด้านการวางแผนการสอน  ด้านกระบวนการสอน  ด้าน
วิธีการสอนและด้านการประเมินผลการสอนพบว่า ใน
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน การ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ
กระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูประจําการ
และครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอ
เมืองแพร่  ท้ัง 4 ด้าน พบว่า ครูประจําการและครูพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีกระบวนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนา ช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1-ม.3)  อําเภอเมือง
แพร่  โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
.05   เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบในแต่คะแนนแต่ละ
ด้านพบว่า ครูประจําการกับครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีกระบวนการสอนวิชาพระพุทธ 
ศาสนาแตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  .05   
ทุกด้าน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
          งานวิจัย เ ร่ือง  ประสิท ธิภาพการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  ผู้วิจัยได้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดย
กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตาม สาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใน 3 ด้านคือ   
ด้ านการใช้ อุปกรณ์ ในการสอน    ด้ านการส ร้าง
บรรยากาศในห้องเ รียน  และ  ด้านวิ ธีการสอนซ่ึง
ประกอบด้วยตัวแปรต้น และ ตัวแปรตาม ดังนี้ 
 

           ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables)      (Dependent Variables)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
      
  ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนท่ี
กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในเขตอําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2558 จํานวน 
1,093 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตอําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามตารางกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของเครจซ่ี  มอร์แกน R.V.Krejcie and D.W. 
Morgan ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 284 คน จึงทํา
การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
จากประชากรท้ังหมดในแต่ละโรงเรียน คือ โรงเรียน

สถานสสสภาพ  
เพศ 
  - ชาย 
  - หญงิ 

 ประสิทธิภาพ
การสอนวิชา
พระพทุธศาสนา ของ
พระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ 
3 ด้าน คือ 
1) ดา้นการใชอุ้ปกรณ์

ในการสอน 
2) ดา้นการสรา้ง

บรรยากาศใน
หอ้งเรยีน 

3) ดา้นวธิกีารสอน 
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ยุพราชวิทยาลัยจํานวน 621 คน กลุ่มตัวอย่างจํานวน 
144 คน และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจํานวน 472 คน 
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 140 คน  รวมท้ังหมด 284 คน สุ่ม
ตัวอย่างโดยการจับฉลาก 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ี ใช้ ในการวิจัยคร้ังนี้  เป็นแบบ 

สอบถาม ประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท สอบถาม
ความคิ ด เ ห็นของผู้ ต อบแบบสอบถาม เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ
เมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  โดยแบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้คือ 
 ใน ด้าน ข้อ มูล ท่ัว ไป เ ก่ียวกับผู้ ตอบแบบ 
สอบถาม ลักษณะของแบบตรวจรายการ (Check – List) 
ส่วนการสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ  ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัด
เชียงใหม่ โดยศึกษาประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธ 
ศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามพระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติสาระพระพุทธศาสนาในหลัก 
สูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2554 มาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมใน 3 ด้านจํานวน 45 ข้อ  แบ่งเป็นด้านการ
ใช้อุปกรณ์ในการสอน  ด้านการสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียน และด้านวิธีการสอน โดยลักษณะของแบบ 
สอบถามเป็นการสอบถามระดับความคิดเห็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ  โดย
มีเกณฑ์การให้คะแนนในตอนท่ี 3  เป็นคําถามแบบ
ปลายเปิดเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่โดย จํานวน 3 ข้อ คือด้านการใช้
อุปกรณ์ในการสอน  ด้านการสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียน และ ด้านการสอน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในคร้ังนี้ 
ผู้วิจัยได้วางแนวทางในการดําเนินการโดยผู้วิจัยได้ขอ
หนังสือจากบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่นเพ่ือขอ
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในการทําวิจัย 
จากนั้นผู้วิจัยได้นําหนังสือเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารยุพราช
วิทยาลัยและโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่และนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 284 
ฉบับ  และรับกลับคืนมาด้วยตนเองโดยผู้ วิ จั ย ไ ด้
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แล้วนํา
แบบสอบถามท่ีได้รับคืนท้ังหมดมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ทุกฉบับและ จําแนกแบบสอบถามโดยการคัด
แยกฉบับตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว นํา
ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้บันทึกลงในโปรแกรม
สําเร็จรูป เพ่ือทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ในการ วิ จั ยประสิ ท ธิภาพการสอน วิช า
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยม 
ศึกษาเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ผู้วิจัยได้
มีการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพท่ัวไปของของผู้ตอบแบบ 
สอบถาม จําแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) เสนอในรูปแบบตาราง และ  วิเคราะห์
ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 3 ด้านได้แก่  ด้านการใช้อุปกรณ์ในการสอน 
การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนและด้านวิธีการสอน   
ผู้วิจัยได้ดําเนินการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย
X (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  ในด้านการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้นํา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนท่ี 2 ของแบบสอบถาม 
นํามาคํานวณหาค่า T-test เพ่ือทดสอบนัยสําคัญของ
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ความแตกต่างของค่าเฉล่ียกลุ่มตัวอย่างซ่ึงแตกต่างกัน
ตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถามและ วิเคราะห์ข้อมูล
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมประมวลผล
ข้อมูลจาก ข้อเสนอแนะ ในตอนท่ี 3 แล้วนํามาวิเคราะห์
หาค่าความถี่ (Frequency) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนาโดยวิธีเขียนในลักษณะความเรียงตามลําดับ  
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาประสิทธิภาพการสอนวิชา

พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมพบว่าอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดท้ัง 3 ด้าน ด้านแรกคือ ด้านการใช้
อุปกรณ์ในการสอนอยู่ในระดับมาก     รองลงมาคือ 
ด้านวิธีการสอนอยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 
ด้านการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน  อยู่ในระดับปาน
กลาง ท้ังนี้มีรายระเอียดในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

1) ด้านการใช้ อุปกรณ์ในการสอนพบว่า
ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ 
มาก      

2) ด้านการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน  
พบว่าประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวม 
โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง    
      3) ด้านการสอนพบว่าประสิทธิภาพการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง   

ผลการเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน
พบว่า พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาท้ังเพศชายและเพศ
หญิงมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการสอนของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ท้ังโดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ จะกล่าวถึงประสิทธิภาพการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ อําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็น
การวิจัยท่ีสําคัญและน่าสนใจนํามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
คือ ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  มีค่าเฉลี่ยโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง   เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน ปานกลาง 2 ด้าน  
โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้  ด้านการใช้อุปกรณ์
ในการสอน ด้านการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน และ
ด้านวิธีการสอนซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมีการนําวิธีการสอนในสาระพระพุทธศาสนาใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมท้ัง 3 ด้านมาประยุกต์ใช้กับการ
สอนเม่ือพิจารณารายด้านสามารถท่ีจะนํามาอภิปรายได้
ดังนี้ 
 ในด้านการใช้อุปกรณ์ในการสอนจากการศึกษา
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ มากทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนําวิธีการสอนท่ีใช้อุปกรณ์ 
สื่อการสอนท่ีหลากหลายมาใช้ในการสอน  ซ่ึงสอดคล้อง
กับพระใบฎีกาเทียนชัย เมธงฺกาโร (แก้วตุมตา) (2555) 
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ได้วิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา  :  กรณี 
ศึกษาโรงเรียนเขตพื้นท่ีอําเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี โดย
ผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิภาพการสอนวิชาพระ 
พุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา
เขตพ้ืนท่ีอําเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก   โดยอันดับแรกได้แก่ ด้านวิธีการสอน 
รองลงมาด้านการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนและด้าน
การใช้อุปกรณ์ในการสอนตามลําดับ  
 ในด้านการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน  จาก
การศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไม่มี
เทคนิควิธีการในการจัดบรรยากาศในห้องเรียนทําให้
ผู้ เรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจในการเรียนซ่ึง
สอดคล้องกับพระครูสมุห์บุญเลิศชยวํโส (ชัยวงษ์) (2553) 
ท่ีได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเชียงใหม่เขต1”ผลวิจัยพบว่าสภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนด้านการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.07 ด้านสื่อและวัต
กรรมเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 1.86  ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18  ด้านการวัดผล
และประเมินผลตามสภาพจริงโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลางค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 ส่วนปัญหาในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต1ผลวิจัยพบว่า
ด้านการจัดการเรียนการสอนพบว่านักเรียนไม่ค่อยสนใจ
ฟังจุดประสงค์ด้านการใช้สื่อประกอบการสอนพบว่าสื่อ
มีจํานวนน้อยสื่อไม่ทันสมัยหลักสูตรไม่เหมาะสมสถานท่ี
ไม่อํานวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมด้านกิจกรรม
เสริมหลักสูตรขาดการศึกษานอกสถานท่ีนักเรียนเข้าใจ
กิจกรรมด้านการวัดประเมินผลพบว่าการวัดไม่ตรงกับ

ความ เป็นจ ริ ง ไ ม่ มีมาตรฐานการไ ม่ยอม รับการ
ประเมินผลของนักเรียน 
 ในด้านการสอนจากการศึกษาพบว่า  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า 
พระสอนศีลธรรมอาจไม่มีความชํานาญในเทคนิควิธีการ
สอน การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนโดยเฉพาะ
ผู้เรียนท่ีเป็นคฤหัสถ์  ซ่ึงขัดแย้งกับพระปิยะ ปิยธมฺโม 
(เมฆแสน) (2553) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีต่อกระบวนการสอนวิชาพระพุทธ 
ศาสนาของครูประจําการและครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมืองแพร่” ผลวิจัยพบว่า
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกระบวนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาทั้ง 4 ด้าน  คือด้านการวางแผนการ
สอนด้านกระบวนการสอนด้านวิธีการสอนและด้านการ
ประเมินผลการสอนพบว่าในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีต่อกระบวนการสอนวิชาพระพุทธ 
ศาสนาของครูประจําการและครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมืองแพร่ท้ัง 4 ด้าน พบว่า
ครูประจําการและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษามีกระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาช่วง
ชั้นท่ี 3 (ม.1-ม.3) อําเภอเมืองแพร่โดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 เม่ือพิจารณาการ
เปรียบเทียบในแต่คะแนนแต่ละด้านพบว่าครูประจําการ
กับครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษามี
กระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ทุกด้าน 
 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย
จําแนกตามเพศพบว่านักเรียนมัธยมศึกษาท้ังเพศชาย
และเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการสอน
ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ท้ังโดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
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ระดับ .05  เม่ือเปรียบเทียบรายด้านพบว่าด้านทานเพศ
ชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ อําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
      1) ด้านการใช้อุปกรณ์ในการสอนโดยรวมและ
รายประเด็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  ขัดแย้งกับพระปรีชา ปริชาโน (แสงราม) 
(2552) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาปัญหาการเรียน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา: กรณีศึกษา
โรงเรียนสตรีวัดระฆังบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร” 
ผลวิจัยพบว่าสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาของผู้บริหารและครู
อาจารย์โรงเรียนสตรีวัดระฆังในภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อยและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดับคะแนน
การเห็นด้วยเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ด้าน
การวัดและประเมินผลด้านสื่อการเรียนการสอนด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านหลักสูตรการเรียนการ
สอนด้านบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้สาระ
พระพุทธศาสนาและด้านการบริหารการเรียนการสอน
ผลการวิจัยพบว่าระดับผลสัมฤทธ์ิของการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนสตรีวัดระฆังบางกอก
น้อยกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุดคือข้อนักเรียนไม่อยากได้ของคนอ่ืนท่ีไม่ใช่ของ
ตัวเองและนักเรียนไม่เสพสิ่งเสพติดเพราะกลัวเรียน
หนังสือไม่จบผลสัมฤทธ์ิของการเรียนวิชาพระพุทธ 
ศาสนาท่ีอยู่ในระดับน้อยมีเพียงเรื่องนักเรียนชอบน่ัง
สมา ธิก่ อนนอนเพราะนั ก เ รี ยนไ ม่ชอบนั่ ง สมา ธิ
ผลการวิจัยพบว่าการเปรียบเทียบนักเรียนท่ีมีเกรด
ต่างกันมีสัมฤทธิผลการเรียนการสอนโดยรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่มีหลักการ
แก้ไขปัญหาและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ย 

0.00-1.00 มีหลักการแก้ไขปัญหาและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาแตกต่างกับ
นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ย 1.01-1.00, 1.01-3.00 และ
3.01-4.00 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
      2) ด้านการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน  
โดยรวมและรายประเด็น พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นประเด็นท่ีว่า นํา
สิ่งแวดล้อมมาสร้างบรรยากาศการสอน และประเด็นท่ี
สร้างบรรยากาศในห้องการเรียนได้ดี ประเด็นสุดท้ายคือ
ประยุกต์สถานการบ้านเมืองเข้ากับการสอนได้ดีแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคล้องกับ 
พระมหาสมชาย ธมฺมวโร (เต้าประเสริฐ)(2553) ท่ีได้วิจัย
เร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครูประจําการใน
เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร” ผลวิจัยพบว่าด้านการ
จัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการ
สอนของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนได้นําเนินการตามขั้นตอนการสอนคือมีการสอน
และวัดผลและประเมินผลมากท่ีสุดรองลงมาได้แก่ด้าน
วิธีการสอนท่ีหลากหลายและการผลิตและใช้สื่อตามลําดับ
ส่วนวิธีการสอนของครูประจําการได้ดําเนินการด้านวัดผล
และประเมินผลมากท่ีสุดรองลงมาได้แก่ด้านวิธีการสอน
และด้านการผลิตและการใช้สื่อตามลําดับการเปรียบเทียบ
การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาท้ังครูพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนและครูประจําการใน 5 ด้านพบว่า
วิธีการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครู
ประจําการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.01  
โดยครูประจําการสามารถดําเนินการสอนได้มีความชัดเจน
และต่อเนื่องกว่าครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท้ังในด้าน
หลักสูตรด้านการผลิตและการใช้สื่อด้านวิธีสอนและด้าน
การวัดผลและประเมินผลในขณะท่ีการจัดการเรียนการ
สอนวิชาทางพระพุทธศาสนาน้ันมีหลายหลากแบบได้แก่
การสอนแบบโยนิโสมนสิการการสอนแบบอริยสัจ 4 
และการสอนแบบเล่าเร่ืองซ่ึงการสอนเชิงพุทธิปัญญา
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พบว่าท้ังครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครูประจําการ
มีการจัดการเรียนการสอนท่ีไม่แตกต่างกัน 

3) ด้านการสอนโดยรวมและรายประเด็น
แตกต่างกันอย่าง ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ยกเว้น  ประเด็นเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  ขัดแย้งกับพระมานิตย์  โชติธมฺโม 
(อรรคชาติ) (2552)  ท่ีได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ”การศึกษา
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ” ผลการศึกษา
พบว่า (1) ปัญหาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษโดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับปานกลางโดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการ
ใช้สื่อการสอน รองลงมาคือ ด้านหลักสูตรและด้านการ
วัดผลและประเมินผลตามลําดับส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุดคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (1) การเปรียบ 
เทียบปัญหาการปฏิบัติงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่าพระสอนศีลธรรมท่ี
มีพรรษาตํ่ากว่า 5 พรรษา และพระสอนศีลธรรมท่ีมี
พรรษา 5 พรรษาข้ึนไปมีปัญหาการปฏิบัติงานแตกต่าง
กันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  ท้ังโดยภาพรวมและ
รายด้านพระสอนศีลธรรมท่ีมีวุฒิการศึกษาทางโลกตํ่า
กว่าปริญญาตรีและพระสอนศีลธรรมท่ีมีวุฒิการศึกษา
ทางโลกปริญญาตรี ข้ึนไปมีปัญหาการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  ท้ังโดย
ภาพรวมและรายด้านพระสอนศีลธรรมท่ีมีตําแหน่งทาง
คณะสงฆ์เป็นพระสังฆาธิการและพระสอนศีลธรรมที่มี
ตําแหน่งทางคณะสงฆ์เป็นพระลูกวัดมีปัญหาการปฏิบัติ 
งานไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ท้ังโดย
ภาพรวมและรายด้านและพระสอนศีลธรรมท่ีมีประสบ 
การณ์ในการสอนต่ํากว่า 5 ปี และพระสอนศีลธรรมท่ีมี
ประสบการณ์ในการสอน 5 ปีข้ึนไปมีปัญหาการปฏิบัติ 
งานไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ท้ังโดย
ภาพรวมและรายด้าน  

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

การปฏิบั ติ งานของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนด้านหลักสูตรแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือให้
หน่วยงาน ท่ี รับผิดชอบจัดประชุมชี้ แจงพร้อมท้ัง
ดําเนินการเชิญผู้ชํานาญการหรือเชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
คัดเลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมในแต่ละระดับชั้นมาสอน
นักเรียนมีการจัดเสวนาระหว่างพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในส่วนท่ีเห็นว่า
หลักสูตร ไม่ตรงหรือล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบันด้านการจัดการเรียนการสอนแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาคือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดประชุมสัมมนา
พระสอนศีลธรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้แก่พระสอนศีลธรรม 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในเชิงการบริหาร 

 1. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ควรตอบสนองความต้องการของนักเรียนด้านการใช้
อุปกรณ์ในการสอนในอันท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการสอน
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 
           2. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ควรตอบสนองความต้องการของนักเรียนด้านการสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนประโยชน์แก่การสอนเพื่อสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอนของผู้เรียนกระตุ้นความ
สนใจของผู้เรียน สร้างความผ่อนคลายความตึงเครียดใน
การเรียนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน 
 3. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ควรตอบสนองความต้องการของนักเรียนด้านการสอนหา
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือเป็นการสร้างแรงจงูใจ
ในการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนการพิจารณาถึงความ



 - 109 - 
    

  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558   
  

 

สนใจ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการ
สอนของตนและประสิทธ์ิภาพด้านการสอน 
          4. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ควรนําสิ่งแวดล้อมมาสร้างบรรยากาศการสอนสร้าง
บรรยากาศในห้องและประยุกต์สถานการบ้านเมืองเข้า
กับการสอนเพ่ือสร้างประเด็นความสนใจของผู้เรียน 
 5. พระสอนศีลธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ต้องตระหนักถึงการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพการสอนท่ีดี 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
            จากการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเร่ือง
ประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  ซ่ึ ง ไ ด้ มี ท้ั งปัญหาอุปสรรค  และ
ข้อเสนอแนะท่ีหลากหลาย จึงนําเสนอข้อคิดสําหรับ
ผู้วิจัยคร้ังต่อไป ดังนี้ 
          1. ควรศึกษาสัมฤทธิผลหลังจากมีการศึกษา
ประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. ควรศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาประสิทธิ 
ภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยม 
ศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัด
เชียงใหม่ 
 3. ควรศึกษาประสิทธิภาพการสอนของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียงกันต่อไป 
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บทคัดย่อ  

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลใน
เขตอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต่อไป กลุ่มตัวอย่างจํานวน 162 คน คัดเลือกจาก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และ คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลในเขตอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยมีค่าความเชื่อม่ัน .940 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจง
ความถ่ี  หาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าความแปรปรวน One – Way -  ANOVA 
(F-test) และการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) และการใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลใน
เขตอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้าน
บุคลากร ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน และด้าน
ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จําแนกตามเพศพบว่า ส่วนโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติจํานวน 14 ประเด็น ผลการเปรียบเทียบ   การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลในเขตอําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน โดยรวมและรายด้าน ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
.05 ยกเว้นด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 

คําสําคัญ :  การบริหารจัดการ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, เทศบาลตําบล 
 
Abstract  

This research aimed to study and compare the management of municipal child 
development centers in Lee district, Lamphun province as well as study the problems and find 
solutions for improving the child centers. A selected sample of 162 people was the head of the 
child center, day-care teachers, and a board of child development center in the area. The 
instrument was a five-rating scale questionnaire with the reliability value of coefficient at .940. 
The data analysis was treated through frequency, percentage, mean, and standard deviation as 
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well as a test of variance One - Way - ANOVA (F-test) and a pair-wise difference by means of 
Scheffé. The semi-structured interviews were employed to interpret the responses of problems 
and suggestions. The results showed that the level of opinions on the management of child 
centers in the area was high by overall. When considered in each aspect, the average value was 
from the most to the least as Management; Academic and Activity-based Curriculum; 
Personnel; Buildings, Environment and Safety; Participation and Support of All Sectors; and 
Network Promotion of Early Childhood Development. The comparison of opinions on the child 
center management between genders was found that the overall difference was not statistically 
significant except for Network Promotion of Early Childhood Development, which significantly 
differed at the statistical level at .05.  When considered in each aspect, the difference of 14 
aspects was statistically significant. The comparison of those opinions on the center 
management among service years of working significantly differed by overall and in each 
aspect at the level of .05 except for Academic and Activity-based Curriculum, which were not 
significantly different at the level of .05. 

Keywords :   Management, Child Development Center, Sub-District Municipality 

 

บทนํา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาให้ยึดหลักการศึกษาตลอด
ชีวิตสําหรับประชาชนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและให้ยึดหลักการกระจายอํานาจไปสู่เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ยังรวมถึงให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
เพ่ือให้มีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการ
ต่างๆ เพ่ือดําเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดิมมีหลายหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมการศาสนา 
กรมประชาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมอนามัย ซ่ึงมีจุดประสงค์
ในการก่อต้ังแตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมแล้ว เพ่ือเป็น
สถานท่ีสําหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ให้เด็กได้รับการ
เตรียมความพร้อมมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย 
ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองท่ีไม่มีผู้
เลี้ยงดูลูกในช่วงเวลากลางวัน (กรมอนามัย, 2549) 
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้จัดต้ังและ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมท้ังรับถ่ายโอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมาอยู่ในความรับผิดชอบซ่ึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริม
และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้เด็กได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและได้ตามมาตรฐาน มี
รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย
คณะกรรมการบริหารศูนย์ซ่ึงมีจํานวนประมาณ 10 คน
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู 
อย่างน้อยด้านละ 1 คน ประกอบด้วย นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นประธาน และมีหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นเลขานุการ สําหรับงบประมาณในการ
บริหารจัดการนั้น ได้รับจัดสรรจากภาครัฐส่วนหนึ่ง 
สําหรับใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารเสริมนม (ค่าวัสดุ) อุปกรณ์ สื่อการ 
เรียนรู้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณท่ีมาจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเอง เพ่ือสนับสนุนให้การบริหาร
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จัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับการศึกษาแห่งชาติ (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน, ม.ป.ป. : 1-7) 
 เทศบาลตําบลในเขตอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
ประกอบด้วย เทศบาลตําบลแม่ตืน เทศบาลตําบลศรี
วิชัย เทศบาลตําบลป่าไผ่ เทศบาลตําบลวังดิน เทศบาล
ตําบลดงดํา เทศบาลตําบลล้ี และเทศบาลตําบลก้อ เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลางมีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละเทศบาล ดังนี้ 
เทศบาลตําบลแม่ตืน จํานวน 1 แห่ง เทศบาลตําบลศรี
วิชัย จํานวน 4 แห่ง เทศบาลตําบลป่าไผ่ จํานวน 8 แห่ง 
เทศบาลตําบลวังดิน จํานวน 2 แห่ง เทศบาลตําบลก้อ 
จํานวน 1 แห่ง เทศบาลตําบลดงดํา จํานวน 1 แห่ง และ
เทศบาลตําบลล้ี จํานวน 7 แห่ง รวมท้ังหมด 24 แห่ง ซ่ึง
มีรูปแบบการจัดต้ังศูนย์ ฯ 2 ลักษณะ คือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีเทศบาลตําบลรับผิดชอบจัดต้ังข้ึนเอง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่นตาม
พระราชบัญญัติกําหนด  สภาพการบริหารงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ท่ีผ่านมา พบว่า มีปัญหาและ
อุปสรรคด้านครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจเร่ือง
การจัดการศึกษาปฐมวัย ท้ังด้านหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการวัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็ก 
อาคารสถานที่ไม่ได้มาตรฐาน ห้องน้ํา ห้องส้วม มีไม่
เพียงพอ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ไม่ร่มร่ืน ไม่มีร้ัวรอบ
ขอบชิด ขาดงบประมาณ สื่อและอุปกรณ์เคร่ืองเล่น
สนามสําหรับเด็กมีไม่เพียงพอ เนื่องจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้อง ถ่ินแต่ละแห่งมีความหลายหลายในด้าน
ศักยภาพ ด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณรายได้ท่ี
แตกต่างกันบางแห่งงบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาในด้านต่างๆ ซ่ึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีถ่ายโอนจาก
กรมศาสนาซึ่งต้ังอยู่ในบริเวณวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจึงไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการหรือสร้าง
อาคารหลังใหม่ให้ได้ นอกจากซ่อมแซมหรือต่อเติม
เท่านั้น อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัดจึงไม่ได้มาตรฐาน 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลในเขตอําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควรท้ังนี้
ข้ึนอยู่กับข้อจํากัดท้ังระดับการบริหารและระดับผู้
ปฏิบัติการ ทําให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไม่ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ และเพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตําบลในเขตอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จํานวน 24 แห่ง 
ผู้ วิจัย ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ระดับ 4 รักษาราชการแทนหัวหน้ากองการศึกษา และมี
หน้าท่ีรับผิดชอบดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แม่ตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตําบลในเขตอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จํานวน 24 แห่ง 
ผ่านแนวคิดมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับปี พ.ศ. 2553 ตาม
มาตรฐาน 6 ด้าน เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีได้รับไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและดําเนินการหา
แนวทางการพัฒนาให้ได้คุณภาพมาตรฐานสําหรับการ
รองรับการประเมินท้ังประเมินภายในและภายนอกของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนนําผลการศึกษาเผยแพร่ไป
ยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืนๆ ให้มี
คุณภาพเท่าเทียมกันทุกแห่ง ต่อไป 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
          1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  
          2.  เพ่ือศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา
สําหรับเป็นแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน 
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การทบทวนวรรณกรรม 
            การวิจัยเร่ืองการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลในเขตอําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  มี
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปน้ี 

ความหมายของการบริหารจัดการ 
            วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2548) กล่าวไว้ว่า การ
บริหารจัดการ (management administration) การ
บริหารการพัฒนา (development administration) 
แ ม้ ก ร ะ ท่ั ง ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร บ ริ ก า ร  ( service 
administration) แต่ละคํามีความหมายคล้ายคลึงหรือ
ใกล้เคียงกันท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย 3 ส่วน คือ 
หนึ่ง ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ี
หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ นํามาใช้ใน
การปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการ สอง  มีกระบวนการบริหารงานท่ี 
ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ การคิด (thinking) หรือ
การวางแผน (planning) การดําเนินงาน (acting) และ 
การประเมินผล (evaluating) และ สาม มีจุดหมาย
ปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีทําให้ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมท้ังประเทศชาติมี
ความเจริญก้าวหน้าและม่ันคงเพ่ิมข้ึน สําหรับส่วนท่ี 
แตกต่างกัน คือ แต่ละคํามีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การ
บริหารจัดการเน้นเร่ือง   การนําแนวคิดการจัดการของ 
ภาคเอกชนเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ เช่น การ
มุ่งหวังผลกําไร การแข่งขัน ความรวดเร็ว การตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลด
ข้ันตอน และการลดพิธีการ เป็นต้น ในขณะท่ีการบริหาร
การพัฒนาให้ความสําคัญเร่ืองการบริหารรวมท้ังการ
พัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (policy, plan, 
program, project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ 
ส่วนการบริหารการบริการเน้นเร่ืองการอํานวยความ 
สะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน 
 การบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิด
มาจากธรรมชาติของมนุษย์ท่ีเป็นสัตว์สังคมซ่ึงจะต้องอยู่

รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้นํากลุ่มและมีแนวทาง
หรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มเพ่ือให้เกิดความสุข
และความสงบเรียบร้อย ซ่ึงอาจเรียกว่าผู้บริหารและการ
บริหาร ตามลําดับ ดังนั้น ท่ีใดมีกลุ่ม  ท่ีนั่นย่อมมีการ
บริหาร  อีกท้ังคําว่า การบริหารและการบริหารจัดการ 
ร ว ม ท้ั ง คํ า อ่ื น ๆ  อี ก  เ ป็ น ต้ น ว่ า  ก า ร ป ก ค ร อ ง 
(government) การบริหารการพัฒนา การจัดการ และ
การพัฒนา (development) หรือแม้กระท่ังคําว่า การ
บริหารการบริการ (service administration) การ
บริหารจิตสํ านึกหรือการบริหารความ รู้ผิด รู้ชอบ
(consciousness administration) การบริหารคุณธรรม 
(morality administration)และการบริหาร การเมือง
(politics administration) ท่ีเป็นคําในอนาคตท่ีอาจถูก
นํามาใช้ได้ คําเหล่านี้ล้วนมีความหมาย ใกล้เคียงกัน 
ข้ึนอยู่กับผู้มีอํานาจในแต่ละยุคสมัยจะนําคําใดมาใช้โดย
อาจมีจุดเน้นแตกต่างกันไปบ้าง อย่างไรก็ตามทุกคําท่ี
กล่าวมานี้เฉพาะในภาครัฐ ล้วนหมายถึง (1) การ
ดําเนินงาน การปฏิบัติงาน แนวทาง (guideline) วิธีการ 
(method) หรือมรรควิธี (means) ใด ๆ (2) ท่ีหน่วยงาน
ของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐนํามาใช้ใน การ
บริหารราชการหรือปฏิบัติงาน (3) ตามวัตถุประสงค์ท่ี
กําหนดไว้ (4) เพ่ือนําไปสู่จุดหมายปลายทาง (end หรือ 
goal) หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนกว่าเดิม 
เช่น มี วัตถุประสงค์เ พ่ือนําไปสู่จุดหมายปลายทาง 
เบื้องต้น (primary goal) คือ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารราชการ หรือช่วยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 
ราชการให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีกว่าเดิม หรือมีวัตถุประสงค์
เพ่ือนําไปสู่จุดหมายปลาย ทางสูงสุด (ultimate goal) 
คือ การพัฒนาประเทศท่ีประเทศชาติและประชา ชนอยู่
เย็นเป็นสุขอย่างย่ังยืน เป็นต้น และทุกคํา ดังกล่าวนี้ 
อาจมองในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการ (process) ท่ีมี
ระบบและมีหลายข้ันตอนในการดําเนินงานก็ได้  
 จะเห็นได้ ว่าการบริหารในฐานะท่ีเป็น
วิชาการสาขาหน่ึง มีลักษณะเป็นศาสตร์โดยสมบูรณ์
เช่นเดียวกับศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ กล่าวคือเป็นสาขาวิชาท่ีมี
การจัดระเบียบให้เป็นระบบของการศึกษา มีองค์แห่ง
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ความรู้ หลักการและทฤษฎี ท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้า 
เชิงวิทยาศาสตร์การบริหารจึงเป็นสิ่งท่ีนํามาศึกษาเล่า
เ รียนกันไ ด้ โดยนํ า ไปประยุกต์ ใช้  สู่ การปฏิบั ติ ใ ห้
เหมาะสมกับสถานการณ์และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงข้ึนอยู่กับ
ความสามารถ ประสบการณ์และบุคลิกภาพส่วนตัวของ
ผู้บริหารแต่ละคน 

มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 องค์กรปกครองส่ วนท้อง ถ่ิน  ไ ด้กํ าหนด
มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ซ่ึงมี
องค์ประกอบ  6 ด้านดังนี้   
 1.  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  องค์ กรปกครองส่ วน ท้อง ถ่ิน มีหน้ า ท่ี
รับผิดชอบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
มาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ  กฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือ
สนับสนุนของประชาชนในชุมชนท้องถ่ินนั้น โดยแบ่งการ
บริหารจัดการออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน 
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล 
 2. ด้านบุคลากร 

 เป็นการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยครูผู้ ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ภารโรง และ
พนักงานจ้าง ท่ีปฏิบั ติหน้า ท่ี อ่ืนจะต้องมีคุณสมบั ติ 
บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี 
เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน มีศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู 
และส่งเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กเล็กได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ
 3. ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดู 
จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้แก่เด็ก

เล็ก ดังนั้น ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
และจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมท้ังภายในอาคาร และ
ภายนอกอาคาร ต้องคํานึงถึงความมั่นคงแข็งแรง ถูก
สุขลักษณะ มีความเหมาะสมและปลอดภัยแก่เด็กเล็ก 
ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก
ให้ผู้ปกครองมีความม่ันใจ ไว้วางใจ การก่อสร้างและ
พัฒนาอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและ
พัฒนา เ ด็ก เล็ ก  โดยการจั ดสภาพแวดล้ อม ท่ี ถู ก
สุขลักษณะ อันจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงในการป้องกัน
การแพร่กระจายของโรคติดต่อ สามารถลดความเสี่ยง
จากการเกิดอุบัติเหตุ ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับเด็ก
และฝึกสุขนิสัยให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีถูกต้อง ซ่ึงเป็น
พ้ืนฐานสําคัญของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ  

4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
 การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี เป็น
ภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการ
อบรมเลี้ยงดู และได้รับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้ัง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ตามวัย และความสามารถของเด็ก 

5. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาค
ส่วน 

 เป็นการกําหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม
ชี้แจงการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานให้ชุมชนทราบ มี
การประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
นําไปสู่ความเข้าใจ ความผูกพันท่ีดีต่อกัน การช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ การระดมทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนเพ่ือนํามา
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

6. ด้านส่ ง เส ริมเค รือข่ายการพัฒนาเ ด็ก
ปฐมวัย 
  เป็นการกําหนดแนวทางวิธีการพัฒนา หรือ
เปลี่ยนแปลงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ และได้มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู 
จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็ก
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ปฐมวัยอย่างครอบคลุม กว้างขวาง เป็นพ้ืนฐานของ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ โดยการร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน ท้ังในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รวมท้ัง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วย
ครูผู้ ดูแลเด็ก ผู้บริหารและผู้ ท่ี เกี่ยวข้องขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับอําเภอ ระดับจังหวัดและ
ระดับภาค เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป 
 

งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
            กุลการ แข็งแอ (2557) ได้วิจัยเร่ืองการบริหาร 
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตอําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จากผลการศึกษา 
พบว่า การศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง 6 ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ต่างๆ สรุปได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนับเป็น
องค์กรท่ีมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาและการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
และจะย่ิงมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตอันเนื่องมาจาก
นโยบายการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงกําหนดไว้ในกฎหมายสําคัญ
หลายฉบับ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงรัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดทํา
มาตรฐานในการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้    
6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ี  สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วน และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  

 เบญจวรรณ ศรศรี (2556) ได้วิจัยเร่ือง การ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอวังทรายพูน 
จังหวัดพิจิตร ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้ านบุคลากร  ด้ านบุคลากร  ด้ านอาคารสถาน ท่ี 
สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ท้ัง 6 ด้าน จําแนกตาม
ตําแหน่ง พบว่า ตําแหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ฯ ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอวังทราย
พูน จังหวัดพิจิตร ท้ัง 6 ด้านจําแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า  ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ฯในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เพชรอุมา สุขเกษม (2553) ได้วิจัยเร่ืองการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัด
ราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล ในจังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็ก และกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยภาพรวมและรายมาตรฐานอยู่ในระดับมากทุก
มาตรฐาน และแนวทางการพัฒนาการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี คือ ผู้บริหาร 
ผู้ดูแลเด็ก และกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรเข้ารับ
การอบรม  ศึกษาดูงาน  แสวงหาความ รู้  มีความ
รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสาระ
การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน การวัดผล
และประเมินผล วิธีการสอน ความเสียสละ และความ
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ต้ังใจในการปฏิบัติงาน ควรจัดสภาพแวดล้อมท่ีสนอง
ความต้องการ ความสนใจและการพัฒนาการของเด็ก 
ความร่วมมือกันในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ควรมีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เข้าร่วม
กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์มีคุณธรรม จริยธรรม 
ดํารงธรรม ดํารงรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
ผู้ วิจัยไ ด้ศึกษา  วรรณกรรมต่าง  ๆ  ท่ี เกี่ ยวกับการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เอกสาร ระเบียบ ของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนถึงผลงาน
การวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้นํามาเป็นกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวิจัยได้ดังนี้  
 

     ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

วิธีการวิจัย 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  ท่ี ใ ช้ ในการวิ จั ยค ร้ั งนี้  ไ ด้ แก่ 
นายกเทศมนตรีของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน จํานวน 7 คน   

          เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 

สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไป ตอนท่ี 2 เป็นแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิดมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและ 
แนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ เทศบาลตําบลในเขตอําเภอลี้  จั งหวัดลํา พูน 
ครอบคลุมเนื้อหาท้ัง 6 ด้าน  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ 
(Qualitative Analysis)  ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมประมวล
ข้อมูลจากปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา  แล้วนํามา
วิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพรรณาโดยเขียนบรรยายเป็นความเรียง 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลในเขตอํา เภอลี้  จั งห วัดลํ า พูน                      
มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

สภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลในเขตอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากร ด้าน
อาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน และด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 6 ด้าน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลในเขตอําเภอลี้ จังหวัด

ข้อมลูทัว่ไป 
ผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. ประสบการณ์ 

ทาํงาน 

มาตรฐานการดาํเนินงานศนูย์
พฒันาเดก็เลก็(กรมส่งเสริม
ปกครองส่วนท้องถ่ิน, 2553) 

1. ดา้นการบรหิารจดัการศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ 

2. ดา้นบุคลากร 
3. ดา้นอาคารสถานที ่
สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั 

4. ดา้นวชิาการและกจิกรรมตาม
หลกัสตูร 
5. ดา้นการมสีว่นรว่มและการ
สนบัสนุนจากทุกภาคสว่น 
6. ดา้นสง่เสรมิเครอืขา่ยการ
พฒันาเดก็ปฐมวยั 
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ลําพูน ต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 ท่ีให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด ได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน  สร้างเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เติบโต
และเป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพต่อไป สอดคล้องกับ
มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  ท่ีระบุว่า 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเห็นความสําคัญในการ
จัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสม ซ่ึงจะเป็น
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติในการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้การบริหารจัดการ
มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกุลการ แข็งแอ (2557: 107) 
ท่ีได้วิจัยเร่ืองการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย จากผลการศึกษาพบว่า การศึกษาการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 6 ด้าน โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก   

ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบจากงานวิจัยคร้ังนี้ ผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
  1. คณะผู้บริหารควรจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์
การจัดต้ังหรือสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย 

2. ควรจัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 3.  องค์ ก รปกครองส่ วน ท้ อ ง ถ่ิ นควร ต้ั ง
งบประมาณสําหรับก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียน  
 4. ควรมีนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

 5. ควรจัดประชุมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการดําเนินงานด้าน
ระบบเครือข่าย เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
อําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาจากโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอําเภอสะเมิงจํานวน 24 แห่ง ซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหาร จํานวน 24 คน ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 
จํานวน 24 คน รวมท้ังสิ้น 48 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ สถิติสําหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียน
ประถมศึกษา จํานวน 24 แห่ง นําระบบสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาใช้เพียง 2 
ระบบ จากจํานวนท่ีกําหนดให้ใช้ 9 ระบบ  โรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 24 แห่ง ดําเนินงานจัดทํารายละเอียดตาม
ข้ันตอนของโปรแกรม ปพ. และโปรแกรม DMC ครบถ้วนทุกรายการ  ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบสารสนเทศมีความ
คิดเห็นว่า ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพระดับมาก 4 ด้าน คือ ด้านการตรวจสอบข้อมูล ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการ
ประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ส่วนด้านการรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายสถานศึกษาพบว่าโรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 24 แห่งมี
ประสิทธิภาพการดําเนินงานในระดับมาก 
 
คําสําคัญ :  การดําเนินงานระบบสารสนเทศ, โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอสะเมิง,  
               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2   
 
Abstract 

 The research aimed to study the operation on Information System of the primary 
schools in Samoeng district under the Primary Educational Service Area Office 2. The total 
number of 48 populations obtained from 24 primary schools in Samoeng district was 24 
administrators and 24 IT technical service staff. The instrument was a five-rating scale 
questionnaire with a statistical treatment analyzed by frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. The findings were found that the 24 schools applied only two out of nine IT programs 
 

 

กัลยา วงค์วรรณ์ ตําแหน่ง ครูคศ.1โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 



 - 120 - 
    

  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558   
  

 
required by the Basic Education Commission.  Nevertheless, the 24 schools could complete 
each detail upon every step of implementation on the program for school management of 
information system (MIS) and data management center (DMC). The opinions among 
administrators and IT technical service staff relevant to the operation on the Information System 
in the schools were at a high efficacy.  When considered in each aspect, the efficiency of 
operation was found at high level in four aspects such as Data Checking, Data Storing, Data 
Computing and Information, Data Presentation and Information. Data Collecting was found at a 
moderate efficacy. When considered in each school, the operation on the IT management of the 
whole 24 schools was at a high level. 
 
Keywords :   Information System operation, Primary School in Samoeng District, Primary  
 Educational Service Area Office 2 

 
บทนํา

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา พ.ศ.2554  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
บริหารและการใช้ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์ ต่อทางราชการและได้มอบนโยบายให้
หน่วยงานในสังกัดจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาองค์กร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานซ่ึงเป็นองค์กรในสังกัดได้จัดทําโปรแกรมเพื่อการ
จั ด เก็ บ  บัน ทึก  ประมวลผลและรายงาน ข้อ มูล
สารสนเทศทางการศึกษาในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์
และการรายงานผ่านระบบเครือข่าย โดยเชื่อมโยง
เ ค รื อ ข่ า ย ไ ป ยั ง สํ า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาและสถานศึกษาท่ัวประเทศ(ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา,2554,3) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เป็นหน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาและระบบฐานข้อมูลกลางระดับจังหวัด มี
บทบาทหน้าท่ีศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาและแผนพัฒนาจังหวัด 
ประสานจัดเก็บ รวมรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลเฉพาะกิจ 
จากสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาประจําปีไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

โรงเรียนในเขตอําเภอสะเมิงเป็นกลุ่มโรงเรียน
ท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 2  ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ท่ีราบสูงและ
ห่างจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 2 ประมาณ 97 กิโลเมตร  จากการสังเกต
พบว่า โรงเรียนในเขตอําเภอสะเมิงประสบปัญหาด้าน
สาธารณูปโภคเช่น น้ํา ไฟฟ้า การคมนาคมและการ 
สื่อสาร ตลอดจนประสบปัญหาต่างๆ ในด้านการดําเนิน 
งานระบบสารสนเทศ ซ่ึงโรงเรียนในเขตอําเภอสะเมิงได้
มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงานใน
โรงเรียน แต่ผลลัพธ์ของการดําเนินงานท่ีได้ยังไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงนําไปสู่
การดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามเป้าหมาย และภารกิจของสถานศึกษา และโรงเรียน
ส่วนใหญ่ ยังไม่ดําเนินงานตามข้ันตอนของระบบสาร 
สนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน ยังไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี โดยผู้รับผิดชอบในงาน
ข้อมูลสารสนเทศ ขาดความรู้ในการใช้งานและการ
ประยุกต์ใช้ รวมถึงบุคลากรในโรงเรียน ไม่เห็นความ 
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สําคัญของการใช้งานระบบสารสนเทศ และไม่นําข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ทางด้านฝ่ายบริหารไม่
ส่งเสริมสนับสนุนในด้าน วัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ใน
การดําเนินงานระบบสารสนเทศในด้านต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ดังท่ีไชยยศ เรืองสุวรรณ (2547:บทคัดย่อ) 
กล่าวว่า ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
มีหลายด้านปัญหาด้าน เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานปัญหา
ด้านการพัฒนาเครือข่าย ปัญหาด้านหลักสูตรและสื่อ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหา
ด้านการลงทุน  สอดคล้องกับ  เ ด่นชัย  โพ ธ์ิส ว่าง 
(2550:บทคัดย่อ) กล่าวว่า ปัญหาการประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีมีสองประการ คือ ข้อจํากัดต่าง ๆ ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อจํากัดของผู้ใช้ การพัฒนา
องค์การ เร่ิมให้ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนา ระบบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้ทันสมัยและ
เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้มากท่ีสุด ทําให้
เกิดปัญหาการขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บางคร้ังเกิด
ปัญหา เป็นต้น 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
ดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  2  ถึ งการนําระบบ
สารสนเทศท่ีสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้กําหนดให้
นําระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ มาใช้ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการดําเนินงานในสถานศึกษาตามข้ันตอนการ
ดําเนินงานระบบสารสนเทศ 5 ข้ันตอน คือ ข้ันรวบรวม
ข้อมูล ข้ันตรวจสอบข้อมูล ข้ันประมวลผลข้อมูล ข้ัน
นําเสนอข้อมูล และขั้นการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนศึกษา
ปัญหาและความต้องการในการดําเนินงานระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอ    
สะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 2  ผลการศึกษาคร้ังนี้จะเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในการวางแผนการตัดสินใจ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานระบบสารสนเทศ ของ

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอสะเมิง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 
2  ใ ห้ เ อ้ื อ อํ า น วย ต่ อก า รบ ริ ห า ร ง าน ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการดําเนินงานระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอสะเมิง  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
2 

2.  เพ่ือศึกษาปัญหาและความต้องการของ
การ ดํ า เนิ น ง านระบบสารสน เทศของ โ ร ง เ รี ยน
ประถมศึกษาในเขตอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ผู้ วิ จั ย ไ ด้ นํ า แ น ว คิ ด ข อ ง ก า ร จั ด ร ะบบ
สา รสน เทศภาย ในสถ านศึ กษ า ขอ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นกรอบในการ
ดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 

 

ระบบสารสนเทศ (Information System) 
ระบบสารสนเทศ (Information System) 

หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล
ให้อยู่ในรูปสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดและการ
จัดเก็บรักษาอย่างมีระบบเพ่ือสะดวกต่อการนําไปใช้ 
สารสนเทศท่ีถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ จะสามารถนําไป 
ใช้สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับผู้
ปฏิบัติและระดับผู้บริหารสถานศึกษา 

จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้น สารสนเทศ
ของสถานศึกษา จึงเกิดจากการนําข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกิด
จากการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของครู 
บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มาจัดกระทํา/
ประมวลผลหรือวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการจัด
หมวดหมู่ การเรียงลําดับ การแจงนับ การวิเคราะห์ 
ฯลฯ  ตลอดจนการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ ต่างๆ 
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(คํานวณหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าความแปรปรวน ฯลฯ) ผลท่ีได้จากการจัดกระทําด้วย
วิธีการต่าง ๆ จะเป็นสารสนเทศ ซ่ึงสามารถนําเสนอได้
ในหลายรูปแบบ เช่น ตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการ
บรรยายเป็นความเรียง เป็นต้น  

ในส่วนของระบบสารสนเทศน้ัน จากข้อมูล
สารสนเทศท่ี มีอ ยู่มากมายในสถานศึกษา  ต้อง มี
กระบวนการหรือข้ันตอนการจัดระบบสารสนเทศท่ีดีจึง
จะได้สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้โดยท่ัวไป 

การจัดระบบสารสนเทศ จะมีข้ันตอนการ
ดําเนินงานหลัก ๆ 5 ข้ันตอน คือ 1) การรวบรวมข้อมูล 
2) การตรวจสอบข้อมูล 3) การประมวลผลข้อมูล 4) 
การนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ และ 5) การจัดเก็บ
ข้อมูลและสารสนเทศ ซ่ึงแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ นั้น จะต้องกําหนดรายการข้อมูล 
ท่ี ต้องการ กําหนดวิธีการจัดเก็บ สร้างหรือจัดหา
เคร่ืองมือในการจัดเก็บให้สอดคล้องกับลักษณะของ
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล เช่น แบบสํารวจ แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม  แบบบัน ทึก  แบบสัง เกต  เป็น ต้น 
นอกจาก น้ันควรกํ าหนดเวลาในการจัด เก็บหรือ
ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บโดยต้องคํานึงถึงข้อมูลท่ีตรง
กับความต้องการท่ีกําหนดไว้และมีความเชื่อถือได้  

2. การตรวจสอบข้อมูลข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมา
ได้ก่อนท่ีจะนําไปประมวลผล ควรมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อน โดยพิจารณาจากความถูกต้อง 
ความสมบูรณ์ และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 

3. การประมวลผลข้อมูลเป็นการนําข้อมูลมา
ประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลใดท่ี
เป็นสารสนเทศอยู่แล้ว ก็นํามาจัดกลุ่ม แยกแยะ ตาม
ลักษณะและประเภทของสารสนเทศ ซ่ึงการประมวลผล
นั้นอาจเป็นการจัดหมวดหมู่ การเรียงลําดับ การแจงนับ 
ตลอดไปถึงการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ การดําเนินการ

อาจใช้ วิ ธีการง่าย ๆ ท่ีเ รียกว่าทําด้วยมือใช้ เคร่ือง
คํานวณเล็ก ๆ มาช่วย จนกระทั่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
คือคอมพิวเตอร์ก็ได้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้ค่า
สถิตท่ีง่ายและตรงท่ีสุด ค่าสถิติท่ีนิยมนํามาใช้ เช่น ค่า
ร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน หรือแม้กระทั่งการแจกแจงความถ่ี ท่ีเป็นการ
หาค่าสถิติท่ีง่ายท่ีสุด 

4. การนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูลท่ี
ผ่านการประมวลผลหรือจัดทําเป็นสารสนเทศท่ีมี
ความหมายชัดเจน มีความกะทัดรัด ตรงกับความ
ต้องการและสะดวกต่อการนําไปใช้ อาจนําเสนอในรูป
ของตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายเป็นความ
เรียงก็ได้ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของการนําไปใช้
และลักษณะของสารสนเทศน้ัน ๆ  

5. การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ เป็นการ
จัดเก็บท้ังส่วนท่ีเป็นข้อมูลและส่วนท่ีเป็นสารสนเทศไว้
ในสื่อต่าง ๆ อย่างมีระบบ สะดวกต่อการค้นหาเพ่ือ
นํามาใช้ประโยชน์ การจัดเก็บอาจจัดเก็บเป็นแฟ้ม
เอกสารหรือแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ตามศักยภาพของ
สถานศึกษา แต่ต้องคํานึงถึงระบบของการค้นหาให้
สะดวกต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน การนําข้อมูลไปประมวลผลใหม่ รวมทั้งการนํา
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ  

 

ระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,2553,16) 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้มีนโยบายในการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียน
เพ่ือใช้ ในการดําเนินงานในโรงเรียนในการจัดทํา
สารสนเทศ ในด้านการบริหารงานด้านต่าง ๆ  เช่น การ
บริหารงานวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  การ
บริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานท่ัวไป 

ซ่ึงระบบสารสนเทศท่ีจะศึกษาประกอบไป
ด้วย 9 ระบบดังต่อไปน้ี 

1. โปรแกรมปพ. เป็นโปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้
ในการจัดทําเอกสารงานทะเบียน 



 - 123 - 
    

  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558   
  

 

   เอกสารปพ.1 เอกสารปพ.2  เอกสารปพ.3 
เอกสารใบรับรองผลการเรียน เอกสารรายงานผลการ
เรียน 

2. ระบบ DMC  เป็นระบบท่ีใช้ในการรายงาน
ข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน 

3. ระบบบัญชี เป็นระบบจัดทําบัญชี ควบคุม
งบประมาณของโรงเรียน 

4. ระบบการมาปฏิบัติราชการและการลา
ราชการ เป็นระบบเพ่ือจัดทํารายงานการมาปฏิบัติ
ราชการประจําวัน ประจําเดือน ประจําปี 

5. ระบบออกใบรับรอง เป็นระบบท่ีจัดทํา
หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองสิทธ์ิรับเงินค่า
รักษาพยาบาล 

6.  ระบบสวัสดิการ เป็นระบบท่ีจัดทําเอกสาร
ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล เอกสารขอเบิกค่าศึกษาบุตร 
เอกสารขอเบิกค่าเช่าบ้าน 

7. ระบบงานสารบรรณ เป็นระบบท่ีจัดทํา
หนังสือราชการ หนังสือเข้าออก ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

8. ระบบยานพาหนะ เป็นระบบในการจอง 
การยกเลิกการจองยานพาหนะและจัดเก็บข้อมูลของ
ยานพาหนะ 

9. ระบบงานพัสดุ เป็นระบบท่ีใช้ในการ
จัดเก็บทะเบียนทรัพย์สิน และการแจ้งซ่อมทรัพย์สินของ
โรงเรียน 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ปิยรัตน์ วงศ์เติง (2551:บทคัดย่อ)ได้ศึกษา

การดําเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ได้มีการ
จัดทําระบบสารสนเทศเกือบทุกงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลการประมวลผล
ข้อมูลการคลังข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการนํา
ข้อมูลไปใช้แต่ก็ยังมีบางส่วนท่ีไม่ได้ปฏิบัติดังเช่นเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาวิจัยแต่งต้ังคณะกรรมการ

ในการตรวจสอบข้อมูลจัดทําดัชนีหรือตัวชี้นในการ
ประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศมีห้องท่ีเป็นศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติประเภท
ข้อมูลเป็นปรนัยและนําเสนอข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ระบบอินเทอ ร์ เน็ตสํ าห รับปัญหา ท่ีพบคือผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนน้อยไม่มีความชํานาญในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลไม่มีการตรวจสอบข้อมูลในเร่ืองความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลขาดบุคลากรในการ
ประมวลผลข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบขาด
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
และมีการเก็บข้อมูลอย่างสม่ําเสมอแต่ไม่นํามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ 

เทพฤทธ์ิ วรรณมะกอก (2551:บทคัดย่อ)  ได้
ศึกษาการดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนใน
เครือข่ายสามัคคี อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไ ด้
ปฏิบัติงานทุกด้านของานดําเนินงานระบบสารสนเทศ 
คือ ด้านการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลการ
ประมวลผลข้อมูล การจัดหน่วยหรือคลังข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการนําข้อมูลไปใช้  ส่วนปัญหาท่ี
พบ  บุคลากรมีจํากัด  ภาระงานมาก ขาดความรู้ 
ความสามารถ และความชํานาญ ได้รับงบประมาณใน
การดําเนินงานระบบสารสนเทศไม่เพียงพอ ขาดอุปกรณ์
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและไม่มีศูนย์สารสนเทศ  

กมลพรรณ กันทะทิพย์ (2553:บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนบ้านกอง
แขก อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาสรุป
ได้ว่าสภาพของการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียน
บ้านกองแขกส่วนใหญ่ได้มีปฏิบัติงานทุกด้านคือด้านการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลการประมวลผล
ข้อมูลการจัดหน่วยหรือคลังข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล
และการนําข้อมูลไปใช้ปัญหาท่ีพบคือบุคลากรมีจํากัด
ภาระงานมากบุคลากรขาดความรู้ความสามารถและ
ความชํานาญในการปฏิบั ติงานแต่ละด้านของการ
ดําเนินงานระบบสารสนเทศได้รับงบประมาณในการ
ดําเนินงานระบบสารสนเทศไม่เพียงพอขาดอุปกรณ์
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เทคโนโลยีท่ีทันสมัยขาดเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพใน
การประมวลผลข้อมูลขาดห้องศูนย์สารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลโดยเฉพาะขาดระบบค้นหาข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพบุคลากรและนักเรียนใช้
ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างไม่เต็ม
ศักยภาพส่วนแนวปฏิบัติในการจัดการระบบสารสนเทศ
คือควรแต่งต้ังผู้ รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านต่างๆตาม
ระบบงานสารสนเทศและดําเนินการให้มีท้ังการวาง
แผนการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบและการนําผลไป
ใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศอย่าง
ครบวงจร 

นันทนา บริรักษ์ (2550:บทคัดย่อ)ได้ศึกษา
การดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ในการดําเนินงานระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนได้มีการแต่งต้ังคณะทํางานใน
การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล และได้รวบรวมข้อมูล
เป็นรายปีการศึกษา แต่ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
วิธีการใช้แบบทดสอบ และไม่ได้เก็บข้อมูลเป็นราย
ปีงบประมาณ ได้ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
และได้ตรวจสอบข้อมูลให้ครอบคลุมกรอบงาน แต่ไม่ได้
กําหนดความรู้ ความสามารถของผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ และไม่ได้กําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ
ข้อมูล  ไ ด้นํ า ข้อมูลสารสนเทศท่ีไ ด้ไปใช้วางแผน
ปฏิบัติงานของโรงเรียน แต่ไม่ได้จัดสรรงบประมาณใน
การประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ได้นําเสนอข้อมูล
สารสนเทศในงานประกันคุณภาพการศึกษา แต่ไม่ได้
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนผ่านจดหมายข่าว 
ผ่ านวารสาร  และผ่ าน เ ว็บไซต์  ไ ด้จั ด เก็บ ข้อ มูล
สารสนเทศให้เกิดความสะดวกในการเรียกใช้  ได้จัดทํา
แฟ้มข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และได้นํา
แผ่นดิสก์เก็ตหรือแผ่นซีดีรอมมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ  แต่ไม่ได้จัดทําแผ่นพับในการจัดเก็บข้อมูล 
และไม่ได้จัดสถานท่ีสําหรับจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไว้
เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ 

วรรณา เอกตะ (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาการ
จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต
3ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า
สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กส่วนมากไม่มีการปฏิบัติ
ในทุกข้ันตอนโดยข้ันวางแผนเ พ่ือจัดระบบข้อมูล 
รายการที่ ไ ม่มีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ การกําหนด
ขอบข่าย ลักษณะของข้อมูลท่ีควรจัดเก็บรวบรวม ข้ัน
สร้างเคร่ืองมือเพ่ือเก็บข้อมูล รายการท่ีไม่มีการปฏิบัติ
มากท่ีสุด เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษามี
ความหลากหลาย ข้ันการรวบรวมข้อมูล รายการท่ีไม่มี
การปฏิบัติมากท่ีสุดคอ การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ข้ันการตรวจสอบข้อมูล รายการท่ีไม่
มีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ การนําผลของการตรวจสอบ
ข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข ข้ันการประมวลผลข้อมูล 
รายการท่ีไม่มีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือการพิจารณาแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลโดยคํานึงถึงความรู้  
ความสามารถ ข้ันการนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 
รายการท่ีไม่มีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ  การนําเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องและสารธารณชน 
และข้ันการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ รายการท่ีไม่มี
การปฏิบัติมากท่ีสุดคือ การแต่งต้ังผู้ รับผิดชอบงาน
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ส่วนปัญหาท่ีพบ
คือ  การขาดแคลนบุคลากร  วัส ดุ  อุปกรณ์  และ
เทคโนโลยีในการจัดระบบสารสนเทศ ขาดแคลน
งบประมาณในการดําเนินการและบุคลากรไม่มีทักษะใน
การจัดระบบสารสนเทศเ พ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

จันทร์พร เสงี่ยมพักตร์ (2549:บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาใน
อําเภอเมืองเชียงใหม่การรวบรวมข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่
ได้วางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
กําหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่งต้ัง
ผู้ รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนการตรวจสอบข้อมูล
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พบว่าได้ตรวจสอบข้อมูลทุกคร้ังท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน 

ระบบสารสนเทศการประมวลผลข้อมูลพบว่า
นําข้อมูลและสารสนเทศท่ีได้ไปใช้ควบคุมกํากับติดตาม
และดูแลงานข้อมูลท่ีได้วิเคราะห์แล้วเป็นปัจจุบันและ
ถูกต้องส่วนการนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศพบว่านํา
ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาเ พ่ือรองรับการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอกนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศในรูปการ
บรรยายข้ันการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศพบว่า
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ตู้เก็บเอกสารและ
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์จัดเก็บ
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้แฟ้มข้อมูล 

 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียน จํานวน 24 คน ผู้ ดูแลระบบสารสนเทศ 
จํานวน 24 คน รวม 48 คน ของโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
แนวทางการดําเนินงานระบบสารสนเทศสําหรับ
สถานศึกษาจํานวน 2 ชุด แบบสอบถามชุดท่ี 1 สําหรับ
ผู้บริหาร และแบบสอบถามชุดท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 

แบบสอบถามชุดท่ี 1 สําหรับผู้บริหาร มี 4 
ตอนคือ ประกอบด้วยตอนท่ี 1 ข้อคําถามเกี่ยวกับข้อมูล
ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามตอนท่ี  2  ข้อคําถาม
เกี่ยวกับการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียนจํานวน 
9 ระบบดังต่อไปนี้  1. โปรแกรม ปพ. 2. ระบบ DMC 
3. ระบบบัญชี 4. ระบบการมาปฏิบัติราชการและการ
ลาราชการ 5. ระบบออกใบรับรอง 6. ระบบสวัสดิการ 
7. ระบบสารบรรณ 8. ระบบยานพาหนะ 9. ระบบงาน
พัสดุตอนท่ี 3 ข้อคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบสารสนเทศตาม

ข้ันตอนการดําเนินงานสารสนเทศ 5 ข้ันตอนตอนท่ี 4  
แบบสอบถามปลายเปิดเ พ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ตอบ
แบบสอบถามได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้
ระบบสารสนเทศ 

แบบสอบถามชุดท่ี 2 สําหรับผู้ ดูแลระบบ
สารสนเทศ มี 5 ตอนคือ ตอนท่ี 1 ตอนท่ี 2 ตอนท่ี 4 
และตอนท่ี 5 เป็นข้อคําถามเหมือนกันกับแบบสอบถาม
ชุดท่ี 1 และในตอนท่ี  3  เป็นข้อคําถามเก่ียวกับข้ันตอน
การดําเนินงานระบบสารสนเทศ 

  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือได้รับแบบสอบท้ังหมดกลับคืนมาแล้ว 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามหัวข้อ ดังนี้ 
1. ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง

แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาใช้ในการวิเคราะห์  
2. การกรอกให้คะแนนแบบสอบถามตาม

เกณฑ์การวัดท่ีกําหนด  
3.  จัดระเบียบข้อมูลและลงรหัส 
4. นํ า แบบสอบถ าม ท่ี ไ ด้ บั น ทึ ก ไ ว้ เ พ่ื อ

ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
วิเคราะห์ผล 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังนี้ 

1. แบบสอบถามตอนที่  1 ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ของ
สถานภาพผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 

2. แบบสอบถามตอนที่  2 ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
วิเคราะห์โดยแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ ของการ
นําระบบสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียน  

3. แบบสอบถามตอนที่  3 ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
วิเคราะห์โดยแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ เกี่ยวกับ
ข้ันตอนการดําเนินงานระบบสารสนเทศ 
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4. แบบสอบถามตอนที่  4 ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
อําเภอสะเมิง 

การวิ เ ค ร าะ ห์ ร ะ ดับประสิ ท ธิภ าพกา ร
ดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จากค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยแยกเป็นความคิดเห็นของผู้บริหาร และผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศ  โดยใช้ เกณฑ์  การประเมินและแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2540, 
หน้า 100) 

5. แบบสอบถามตอนท่ี 5  ปัญหาและความ
ต้องการในการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ตาม
ข้ันตอนการดําเนินงานสารสนเทศ 5 ข้ันตอน วิเคราะห์
โดยใช้ความถ่ี และบรรยาย  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การใช้ระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พบว่า 
สถานศึกษาทั้ง 24 แห่งใช้ระบบสารสนเทศไม่ครบทั้ง 9 
ระบบ โดยทุกสถานศึกษาใช้ระบบโปรแกรมปพ. และ
ระบบ DMC ส่วนระบบอ่ืน ๆ ท่ีเหลือไม่มีสถานศึกษา
แห่งใดนําไปใช้ 

2. การจัดทําข้อมูลตามระบบโปรแกรมปพ. 
พบว่า สถานศึกษาท้ัง 24 แห่งจัดทําข้อมูลครบถ้วนทุก
ด้าน คือ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลผู้เรียน
และข้อมูลใบรับรอง 

3. การจัดทําข้อมูลตามระบบ DMC พบว่า 
สถานศึกษาท้ัง 24 แห่งจัดทําข้อมูลครบถ้วนทุกด้านคือ 
ส่วนของเจ้าหน้าท่ีโรงเรียนและส่วนของข้อมูลผู้เรียน 

4. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
อําเภอสะเมิงมีความคิดเห็นว่า การดําเนินงานระบบ
สารสนเทศมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก       
( ค่าเฉลี่ย=3.55) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าการ
ดําเนินงานระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบข้อมูลอยู่
ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากัน 2 ด้าน คือ
ด้านการตรวจสอบข้อมูลและด้านการจัดเก็บข้อมูล 
(ค่าเฉล่ีย=3.88) ส่วนด้านท่ีเหลือมีการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง  คือ ด้านการนําเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย =3.45) ด้านการประมวลผลข้อมูล
และสารสนเทศ (ค่าเฉล่ีย =3.40) และด้านการรวบรวม
ข้อมูล (ค่าเฉลี่ย =3.12) 

5. ผู้ ดู แ ล ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ โ ร ง เ รี ย น
ประถมศึกษาในเขตอําเภอสะเมิงมีความคิดเห็นว่า  การ
ดําเนินงานระบบสารสนเทศมีระดับประสิทธิภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉล่ีย=3.67) เม่ือพิจารณา
รายด้าน พบว่าการดําเนินงานระบบสารสนเทศอยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านการตรวจสอบข้อมูล (ค่าเฉลี่ย 
=4.11)  ด้านการประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ 
(ค่ า เฉลี่ ย  =3 .97)   ด้ านการนํ า เสนอข้อ มูลและ
สารสนเทศ (ค่าเฉล่ีย =3.67)  ด้านการจัดเก็บข้อมูล 
(ค่าเฉล่ีย =3.54) ตามลําดับ ส่วนด้านท่ีเหลือมีการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง คือด้านการรวบรวม
ข้อมูล(ค่าเฉลี่ย =3.10) 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

1. โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้นํา
ระบบสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีกําหนดให้สถานศึกษานํามาใช้ในการ
ดําเนินงานเพียง 2 ระบบ จากจํานวนท่ีกําหนดให้ใช้ 9 
ระบบ คือ ระบบโปรแกรมปพ. และระบบโปรแกรม 
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DMC เนื่องจากผู้ดูแลระบบมีหน้าท่ีโดยตรงในการจัดทํา
ข้อมูลและรายงานผ่านระบบออนไลน์ การบริหาร
จัดการสถานศึกษา  ส่วนระบบอ่ืนอีก 7 ระบบ  มี
ผู้รับผิดชอบโดยตรง คือ เจ้าหน้าท่ีบัญชี จัดทําระบบ
บัญชี เจ้าหน้าท่ีธุรการ จัดทําระบบการปฏิบัติราชการ
และการลาราชการ  ระบบออกใบรับรอง  ระบบ
ส วัส ดิการ  ระบบสารบรรณ  ระบบยานพาหนะ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ จัดทําระบบงานพัสดุ และทําหน้าท่ี
รายงานผลในรูปแบบเอกสารต่อสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 หากผู้ดูแล
ระบบ จะจัดทํารายงานผ่านระบบออนไลน์นั้น จะต้อง
นํ า ข้อ มูลจาก  เจ้ าหน้ า ท่ีบัญชี  เจ้ าหน้ า ท่ี ธุ รการ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ มากรอกในระบบออนไลน์ การบริหาร
จัดการสถานศึกษา ซ่ึงจะซํ้าซ้อนกับการรายงานของ
เจ้าหน้าท่ี และผู้ดูแลระบบต้องใช้เวลาในการกรอก
ข้อมูล เนื่องจากระบบท่ีเจ้าหน้าท่ีบัญชี เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทํา ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบออนไลน์ 
การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีผู้ดูแลระบบรับผิดชอบ 

2.  ผู้บ ริหารและผู้ ดูแลระบบสารสนเทศ
โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอําเภอสะเมิง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 
2 มีความคิดเห็นว่าการดําเนินงานระบบสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.61) เม่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผู้บริหารและผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศพบว่า  ผู้บ ริหารมีความคิดเห็นว่าการ
ดําเนินงานระบบสารสนเทศเทศของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพน้อยกว่าความคิดเห็นของผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศ  ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริหารมีความคิดเห็นว่า 
ผู้ ดูแลระบบสารสนเทศในสถานศึกษาย้ายเข้าออก
บ่อยคร้ัง จึงทําให้การดําเนินงานระบบสารสนเทศขาด
ความต่อเนื่อง อีกท้ังระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่ได้กําหนดเคร่ืองมือรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง ดังนั้นบางสถานศึกษาอาจมีเคร่ืองมือ
รวบรวมข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ และบางสถานศึกษา
อาจไม่มีเค ร่ืองมือท่ีใช้ ในการรวบรวมข้อมูล  หรือ

เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลด้อยประสิทธิภาพ ท้ังนี้ข้ึนอยู่
กับศักยภาพของผู้ดูแลระบบ 

3.  ผู้บ ริหารและผู้ ดูแลระบบสารสนเทศ
โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอําเภอสะเมิง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 
2 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าการดําเนินงานด้านการ
ตรวจสอบข้อมูลนั้นมีประสิทธิภาพในระดับมาก ท้ังนี้
เ พ ร า ะ โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ กํ า หนดบุ ค ล ากร ท่ี มี ค ว าม รู้ 
ความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล และบุคลากรท่ี
รับผิดชอบได้ใช้ความรู้ความสามารถในการตรวจสอบ
ข้อ มูล  และมีความคิ ด เ ห็นสอดคล้ องกั น ว่ าการ
ดําเนินงานด้านการรวบรวมข้อมูลนั้นมีประสิทธิภาพใน
ระดับปานกลาง ท้ังนี้เพราะโรงเรียนไม่ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลในเวลาท่ีเหมาะสม และข้อมูลท่ีเก็บได้ไม่ครบถ้วน
ตามที่ต้องการ ตลอดจนโรงเรียนไม่ได้นําคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสอดคล้องกับการศึกษาของ 
จันทร์พร เสงี่ยมพักตร์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ
จัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอเมือง
เชียงใหม่ พบว่า ปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
บุคลากรมีจํากัดมีภาระงานมาก ขาดความรู้ความ
ชํานาญและไม่มีผู้ รับผิดชอบโดยตรง แหล่งข้อมูลไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ครอบคลุมในบางเรื่อง และข้อมูลท่ี
ต้องการมาจากหลายแหล่งทําให้ใช้เวลานานในการเก็บ
รวบรวม ส่วนข้อเสนอแนะพบว่า ควรจ้างบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ และความชํานาญมาทํางานแยก
จากงานสอน  หรือแ ต่ง ต้ั งผู้ รับผิดชอบทําหน้ า ท่ี
โดยเฉพาะ และลดเวลาสอนลง จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ ยวกับความสําคัญของสารสนเทศให้ ทุกฝ่าย ท่ี
เกี่ยวข้อง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารพบว่า โรงเรียนประถมศึกษา 17 
แห่ง มีการดําเนินงานระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
ในระดับมาก และโรงเรียนอีก 7 แห่ง มีประสิทธิภาพใน
ระดับปานกลาง ส่วนผู้ดูแลระบบสารสนเทศ มีความ
คิดเห็นว่าโรง เรียนประถมศึกษา  23 แห่ง  มีการ
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ดําเนินงานระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมากและ
โรงเรียนอีก 1 แห่ง มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง  

 
ปัญหาและความต้องการของการดําเนินงานระบบ
สารสนเทศ 
 การศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ปัญหาและความ
ต้องการเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และ ผู้ ดูแลระบบสารสนเทศ  ในการ ดํา เนินงาน
สารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอําเภอสะ
เมิง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2 ดังต่อไปน้ี 

ด้านการรวบรวมข้อมูล   โรงเรียนควรมี
เคร่ืองมือกลางสําหรับรวบรวมข้อมูลเพ่ือสะดวกต่อการ
รวบรวมข้อมูลและควรกําหนดระยะเวลาในการรวบรวม
ข้อมูลอย่างชัดเจน 

ด้านการตรวจสอบข้อมูล โรงเรียนควรกําหนดให้
มีการตรวจสอบข้อมูลท่ีเก็บมาได้อย่างครอบคลุมและ
สมํ่าเสมอ และมอบหมายให้บุคลากรผู้รับผิดชอบมีการ
ตรวจสอบข้อมูลมากข้ึน 

ด้านการประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ 
โรงเรียนควรใช้เคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการประมวลผล 
และควรจั ดสรร งบประมาณในการ ดํ า เนิ นการ
ประมวลผลข้อมูล รวมถึงจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในด้านการประมวลผลข้อมูลโดยตรง 

ด้ านการนํ า เสนอข้อ มูลและสารสนเทศ 
โรงเรียนควรกําหนดให้มีการนําเสนอข้อมูลอย่าง
หลากหลายตลอดจนนําเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

ด้านการจัดเก็บข้อมูล โรงเรียนควรจัดสรรวัสดุ 
ครุภัณฑ์ท่ีจําเป็นสําหรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลหรือ
คลังข้อมูลเป็นหมวดหมู่เพ่ือง่ายต่อการค้นหาข้อมูล และ
มีการจัดทําข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึ กษาความคิ ด เ ห็นของ เจ้ าหน้ า ท่ี

ผู้รับผิดชอบงานโดยตรงในการใช้ระบบสารสนเทศของ
โรงเรียน 
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บทคัดย่อ  
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้ค่านิยมเป็นฐานเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีในการบริหาร
สถานศึกษา เปรียบเทียบความเป็นพลเมืองดีของผู้เรียน และศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ค่านิยมเป็น
ฐานเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และครูผู้สอนของโรงเรียนเชตวันหนองหมู 
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 โรงเรียนบ้านป่าเส้า โรงเรียนอนุบาลเมืองลําพูน โรงเรียนวัดชัยสถานและโรงเรียนวัดฮ่องก
อก รวมท้ังสิ้น 92 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test  ผลวิจัยพบว่า ผู้บริหารและ
คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นว่าการใช้ค่านิยมในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีนั้น ครูผู้ปลูกฝังค่านิยม
ต้องมีคุณลักษณะท่ีสําคัญคือ ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีเหตุผล และเป็นผู้พูดและผู้ฟังท่ีดี และครูควรใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นไปท่ีพฤติกรรมกรรมการเรียนรู้ การได้รับประสบการณ์ และทักษะกระบวนการคิด โดยผู้บริหาร คณะ
กรรมสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นว่า ผู้เรียนในสถานศึกษาท้ัง 6 แห่งมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีเกิดข้ึน ใน
ระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ค่านิยมเป็นฐานเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของผู้เรียน 
พบว่า ผู้เรียนในสถานศึกษาท้ัง 6 แห่งมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 เรียงตามลําดับดังนี้ ผู้เรียนโรงเรียนบ้านป่าเส้า ผู้เรียนโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองลําพูน  
ผู้เรียนโรงเรียนเชตวันหนองหมู ผู้เรียนโรงเรียนวัดฮ่องกอก และผู้เรียนโรงเรียนวัดชัยสถาน  แต่เม่ือเปรียบเทียบตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และครูผู้สอน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ การใช้
ค่านิยมเป็นฐานเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี ตามความเห็นของครูผู้สอนพบปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
เนื่องจากค่านิยมบางประการมีลักษณะเป็นนามธรรม 
 

คําสําคัญ :  ค่านิยม  การบริหารสถานศึกษา  พลเมืองดี 

 

Abstract  

  This research aimed to study the value-based enhance of good citizenship in school 
management, compare the learner’s good citizenship, and study problems as well as guidelines 
to improving those problems in the primary schools of U-Mong sub-district in Mueng district, 
Lamphun province. The number of 92 samples was selected from school administrators, school 



 - 131 - 
    

  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558   
  

 
board, and teachers in Chetawan Nongmu school, Tesaban U-Mong 1 school, Ban Pasao school, 
Wat Chaisathan school, and Wat Hongkork school.  The instrument was a rating-scale 
questionnaire with a statistical treatment through frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and f-test. The finding was found that the views of school administrators and 
school boards, and teachers responsible for educating values were their major qualifications of 
good relationship, reasonability as well as good speaking and listening.  Moreover, they would 
focus on the pedagogy of learning behavior as well as experiential and thinking skills.  The 
comparison on major qualifications emerging from value-based enhance among learners was 
found in different qualifications of good citizenship with a statistically significant level of 0.05 
as listed accordingly: learners from Ban Pasao school, Tesaban U-Mong 1 school, Anuban 
Lamphun school, Chetawan Nongmu school, Wat Hongkok school, and Wat Chaisathan.  
Conversely, the comparison among the opinions from school administrators, school board, and 
teachers was not significantly different.  Meanwhile, according to the teachers, the problems of 
learning process on the value-based enhance were caused by the subjectivity in some of those 
values. 
 

Keywords :  Value, School Management, Good Citizen 
 
 

บทนํา  
ประเทศไทยในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลง

อันเนื่องมาจากผลกระทบ จากท้ังการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศและการเปลี่ยนแปลงจากนอกประเทศ
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดํารงชี วิตของประชาชนใน
ประเทศ ประกอบกับในช่วงท่ีผ่านมาเกิดความขัดแย้ง
ภายในประเทศ ซ่ึงเกิดจากความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน 
ดังนั้นจึงต้องนําภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่ พร้อมท้ังเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสม โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ได้กําหนดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570 
ความว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความ
เ ส มอภา ค  เ ป็ น ธ ร ร ม  แล ะ มี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554: 8) ท้ังนี้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กําหนด
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 
มาตรา 80 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและ
รูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยจัดให้มีแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ และจัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ท้ังนี้รัฐบาล ได้นํา
คุณธรรมอันดีงาม ซ่ึงมีอยู่แล้วในอดีต มาเรียบเรียง และ
กําหนดเป็นค่านิยมหลัก 12 ประการของสังคมไทย โดย
ปรารถนาให้คนไทยทุกคนยึดเป็นแนวทางในการครอง
ตน และการดําเนินชีวิต เพ่ือสร้างเกราะ สร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับตนเอง และครอบครัว ซ่ึงจะนํามาซ่ึงความสุข
ความร่มเย็น เป็นปึกแผ่นของบ้านเมือง โดยได้กําหนด
ค่านิยมหลัก 12 ประการ เพ่ือสร้างคนไทยที่เข้มแข็ง
นําไปสู่การสร้างสรรค์ประเทศไทย ซ่ึงในการเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีนั้น สามารถเสริมสร้าง
ได้ต้ังแต่ในวัยเยาว์ สถานศึกษาจึงมีส่วนสําคัญในฐานะ
เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างพลเมืองดี โดยต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ ครูผู้สอน และผู้ส่วน
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เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและสนับสนุน ดังนั้นเพ่ือเป็น
การเตรียมพลเมืองของชาติ ให้เป็นพลเมืองดี ท่ี มี
ประสิทธิภาพและเพ่ือพัฒนาผู้ เ รียนให้มีท้ังความรู้ 
คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับ
หลักค่านิยมหลัก 12 ประการ สถานศึกษาจึงควร
ดําเนินการปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ
ให้กับนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือส่งเสริมให้เด็กเป็น
พลเมืองดี และเติบโตข้ึนมาอย่างมีภูมิคุ้มกัน เพ่ือเป็น
กําลังสําคัญของชาติ มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
อีกท้ังเทศบาลตําบลอุโมงค์มีนโยบายในการส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา ท้ังโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีให้เหมาะสม ท้ังด้านกายภาพ บุคลากร
ทางการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอ โดยร่วมกับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ก่อต้ัง มหาวิชชาลัย
อุโมงค์สร้างพลเมืองข้ึน เพ่ือนํากระบวนการเรียนรู้
ข้อ มูล  สู่ แนวทางและวิ ธีการจัดการ  เ พ่ือใ ห้ เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถ
ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม ได้ต้ังแต่ในวัยเด็ก ประกอบกับ
ผู้วิจัยในฐานะท่ีทํางานด้านการส่งเสริมการศึกษาของ
ตําบลอุโมงค์ จึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้ค่านิยมเป็นฐานเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีใน
การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  เพ่ือได้
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา ระดับความคิดเห็นของการใช้ค่านิยมเป็น
ฐานเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี รวมท้ังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนําค่านิยมเป็นฐานในการ
เสริมสร้างพลเมืองดีในสถานศึกษา ซ่ึงสามารถนําไปเป็น
ข้อมูล ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาของตําบล
อุโมงค์ต่อไป รวมทั้งเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการในการนําค่านิยมมาเป็นฐานในการ
เสริมสร้างพลเมืองดี เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ ม่ีมีท้ัง
ความรู้ คุณธรรม และเติบโตมาเป็นพลเมืองดีของสังคม 
พลเมืองของประเทศ และ พลเมืองของโลกต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการใช้ค่านิยมเป็นฐานเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองดีในการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตําบลอุโมงค์ อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองดีของ
ผู้เรียน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตําบลอุโมงค์ อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน จําแนกตามสถานศึกษาและตําแหน่ง
ปัจจุบัน 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
นําค่านิยมเป็นฐานเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี 
 

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
  การเกิดค่านิยมจะเกิดข้ึนในสังคมอย่างเป็น
กระบวนการ โดยเกิดความรู้สึก ความคิดเห็น การ
ติดต่อสื่อสารและการถ่ายทอดกัน  การเลือกเชื่อ  
การเกิดศรัทธาและ การปฏิบัติ เม่ือมาถึงข้ันตอนนี้จะ
เกิดความเชื่อและมีความศรัทธา ในพฤติกรรมก็พยายาม
ท่ีจะถ่ายทอดความเชื่อนี้มาเป็นความพยายามท่ีจะ
ประพฤติ ปฏิบัติด้วยตนเองบ้างซ่ึงก็เป็นพฤติกรรมท่ี
สังเกตเห็นได้ของบุคคลนั้น (เมธี ปิลันธนานนท์ 2526 : 
42-44)  โดยค่านิยมสามารถพัฒนาได้ซ่ึงในการพัฒนา
ค่านิยมนั้น เอกวิทย์ ณ ถลาง (2522 :130-135) กล่าว
ว่ามีวิธีการ คือ 

1. สร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กให้ดึงดูดซึม
ค่านิยมท่ีต้องการปลูกฝังโดยผู้ใหญ่ไม่ต้องเสียเวลาพรํ่า
สอนจนเกินไป 

2. ให้อยู่ใกล้ชิดตัวอย่างท่ีดีและผู้ใหญ่ต้องการ
ให้เด็กเป็นเช่นนั้นด้วย 

3. เสนอปัญหาให้เด็กคิดหรือเกิดความคิด 
เพ่ือให้เด็กคิดหรือเกิดความคิด เพ่ือให้เด็กเห็นปัญหา
ของคนอ่ืน หรือสังคมที่คนเป็นส่วนมาก เด็กจะนํามา
เปรียบเทียบกับประสบการณ์ของตัวเองและจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงบางอย่างข้ึนอย่างแยบคายเป็นการศึกษา



 - 133 - 
    

  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558   
  

 

วิ เคราะห์ จน เกิดการสํ านึ กมาก ข้ึนและเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมของตัวเองโดยไม่รู้ตัว 

4. แสวงหาแบบอย่างวัฒนธรรมท่ีดีงามและ
ชี้นําให้เด็กเข้าใจ การชักนําให้เด็กศึกษาและเข้าใจ
วัฒนธรรมจะช่วยขัดเกลาความคิดของเด็กให้ประณีต
และพัฒนาค่านิยมได้ 

5. จัดโอกาสให้เด็กได้ศึกษาประสบการณ์จาก
วิชาการบางอย่าง ซ่ึงสามารถพัฒนาค่านิยม ได้เช่น 
วิทยาศาสตร์ช่วยสร้างค่านิยมให้เด็กรักความจริงมี
เหตุผลศิลปะช่วยขัดเกลาจิตใจให้ละเอียดอ่อนพัฒนา
สุนทรีภาพให้เกิดข้ึนในตนเอง 

6. สร้างและปฏิบัติตามระเบียบวินัย วินัย 
หมายถึง ค่านิยมท่ีเด็กและผู้ใหญ่นับถือร่วมกัน 

7. สนทนาวิสาสะในชีวิตประจําวัน 
8. ให้โอกาสแก่เด็กในการจัดต้ังเป็นกลุ่มก้อน 

เพ่ือศึกษาหาความรู้ในรูปของชมรมต่างๆ 
9. สร้างคําขวัญหรือภาษิตท่ีคนส่วนใหญ่จะ

ยอมรับนับถือร่วมกันได้แนะนําหรือให้คําปรึกษา
เฉพาะตัวเป็นรายบุคคล 
 ส่วนคําว่า  พลเมืองดี  หมายถึง  คนดี  
ซ่ึงหมายถึง คนท่ีมีวิชา มีความความรู้ดีด้วยมีความ
ประพฤติดี  หรือคนดี ได้แก่ผู้ ท่ี มีความรู้ควบคู่กับมี
คุณธรรมจะกล่าวได้ ว่า  คนดีต้องมีคุณลักษณะ 2 
ประการ คือ มีคุณวุฒิ หมายถึง ความเจริญด้วยความดี 
โดยมีวิชาความรู้ปรากฏอย่างเด่นชัดจนเป็นท่ียอมรับ 
ของคนท้ังหลายว่าดี เ ด่นในด้านวิชาความรู้และมี
คุณภาพ  หมายถึง  การแสดงออกซ่ึงความดีในตนให้
ปรากฏเป็นท่ีประจักษ์อย่างเด่นชัด  แจ่มแจ้งจนเป็นท่ี
ยอมรับของคนทั้งหลายอีกว่ามีความสามารถเหมาะสม
ทุกประการคู่ ควรกับการงาน  ฐานะ  ท้ั ง มีความ
รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายอย่างดีท่ีสุดและ
พลเมืองท่ีจะเป็นคนดีจะต้องมีคุณธรรมบางประการคือ 
คนดีต้องมีความรู้ดีมีมารยาทงาม มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
มีน้ําใจ พูดดี เป็นผู้ขยัน ประหยัด  รู้จักรักษาเกียรติยศ
ตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงสถานที่อันตนทํางาน มีจิตรัก
สงบ รู้จักปกครองตนเอง  และสามารถสร้างตนเองให้

เป็นหลักฐาน โดยชอบ ถ้าบุคคลใดมีสิ่ ง เหล่านี้จะ
สามารถช่วยในการพัฒนาตนให้เป็นคนดี (พระเทพวิ
สุทธิเมธี(ปัญญานันทภิกขุ), 2543: 22) และยังหมายถึง 
นิสั ยและการกระทําของบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับ
มาตรฐานและกฎเกณฑ์ของศาสนาและกฎหมายของ
บ้านเมืองรวมถึงลักษณะซ่ึงจะเป็นประโยชน์ของศาสนา
และกฎหมายของบ้านเมืองรวมถึงลักษณะซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว (จรรยา สุวรรณ
ทัต ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก 
2521 : 28) 
  ในปัจจุบัน รัฐบาลได้นําคุณธรรมอันดีงาม ซ่ึง
มีอยู่แล้วในอดีต มาเรียบเรียง และกําหนดเป็นค่านิยม
หลัก 12 ประการของสังคมไทย โดยปรารถนาให้คนไทย
ทุกคนยึดเป็นแนวทางในการครองตน และการดําเนิน
ชีวิต เพ่ือสร้างเกราะ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และ
ครอบครัว ซ่ึงจะนํามาซ่ึงความสุขความร่มเย็น เป็นปึก 
แผ่นของบ้านเมือง โดยกระทรวงศึกษาได้นําค่านิยมหลัก 
12 ประการ ไปสานต่อเป็นรูปธรรม โดยการขับเคลื่อน
ค่านิยมหลัก 12 ประการ  นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
สู่การปฏิบัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี 
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  
โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งได้นํานโยบายนํามาสู่การ
ปฏิบัติ คือ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 รณรงค์ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักค่านิยมหลักของคนไทย  
12 ประการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ ไว้ในหลักสูตร/กิจกรรมการเรียนการ 
สอนในระบบและนอกระบบ ท้ังในและนอกห้องเรียน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมมีส่วนร่วมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการอย่างย่ังยืน 
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 ยุทธศาสตร์ 4 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการขับเคล่ือนค่านิยมหลักของคนไทย ของ
คนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ 
  ในการนําค่านิยมมาเป็นฐาน ผู้ วิจัยเสนอ
วิธีการปลูกฝังค่านิยมให้แก่ผู้ เ รียน 3 ข้ันตอน ตาม
แนวทางของ พนัส หันนาคินทร์ และนักวิชาการหลายๆ
ท่าน ข้างต้น ประกอบกับวิธีการตามแนวคิดและทฤษฎี
การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี ดังนี้  
  1. การสร้างศรัทธาให้เกิดแก่ค่านิยม 
  2. การให้ความรู้และความคิดรวบยอด 
  3. การส่งเสริมให้ปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย 

  โดยในการปลูกฝังค่านิยมนั้น ผู้วิจัยได้นิยาม
วิธีการปลูกฝังค่านิยมท้ัง 3 ข้ันตอนดังนี้ 
 การสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ค่านิยม หมายถึง 
การท่ีครูกระทําในสิ่ ง ท่ี ดีเ พ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
นัก เ รียน  โดยที่ ค รู ซ่ึ ง เป็นผู้ ปลูกฝั งค่ านิ ยมควร มี
คุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการปลูกฝังค่านิยม คือ การมี
บุคลิกภาพท่ีดี มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์
ของตนเอง มีความสามารถในการพูด การสื่อสาร การ
โน้มน้าวใจ มีเหตุผล มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน มีความสามารถในการถ่ายทอดและมี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
 การให้ความ รู้และความคิดรวบยอดนั้น 
หมายถึง การให้ความรู้กับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้รู้
และเข้าใจจนสามารถนําไปปฏิบัติได้ โดยการใช้วิธีการ
สอนและการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยเน้นไปท่ี
พฤติกรรมการเรียนรู้  ทักษะกระบวนการคิด การ
พัฒนาการ การมีปฏิสัมพันธ์ และการได้รับประสบการณ์ 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
 การส่งเสริมให้ปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย หมายถึง 
การส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดี ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะพ้ืนฐาน ด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม และด้านการเมืองและประชาธิปไตย ท่ี
เหมาะสมกับวัย โดยในระดับปฐมวัยและในระดับ

ประถมศึกษาจะเน้นความเป็นพลเมืองดีในครอบครัว
และการเป็นพลเมืองดีในโรงเรียน เพ่ือเป็นรากฐานของ
การเป็นพลเมืองดีในสังคม ประเทศชาติ และ พลเมืองดี
ของโลกต่อไป 
 ท้ังนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ ค่านิยม 12 ประการ
มาสรุปเป็นความเป็นพลเมืองดีเป็น 4 แนวทาง ดังนี้คือ  

1. ความเป็นพลเมืองดีด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

2. ความเป็นพลเมืองดีด้านจิตใจ 
3. ความเป็นพลเมืองดีด้านเศรษฐกิจสังคม

และวัฒนธรรม 
4. ความเป็นพลเมืองดีด้านการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
โดยได้นําค่านิยมหลัก 12 ประการมาสรุปเป็น

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ดังนี้ 
1. ด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 

ได้แก่ ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งท่ีดีงาม
เพ่ือส่วนรวม (ค่านิยมข้อท่ี 2) ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษา
เล่าเรียนทางตรงและทางอ้อม (ค่านิยมข้อท่ี 4) มีสติรู้ตัว 
รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ค่านิยมข้อท่ี 9) 

2. ด้ า น จิ ต ใ จ  ไ ด้ แ ก่  ก ตัญ ญู ต่ อ พ่ อ แ ม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ (ค่านิยมข้อท่ี 3) มีศีลธรรม 
รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้ อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
(ค่านิยมข้อท่ี 6) มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่
ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา (ค่านิยมข้อท่ี 11) 

3. ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ มี
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซ่ึงเป็นสถาบัน
หลั กของชาติ ในปั จจุ บั น (ค่ านิ ยม ข้อ ท่ี  1 ) รั กษา
วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยอันงดงาม (ค่านิยมข้อท่ี 5) 
รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(ค่านิยมข้อท่ี 10) 

4. ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชา 
ธิปไตย ได้แก่ เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมี



 - 135 - 
    

  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558   
  

 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง (ค่านิยมข้อท่ี 
7) มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพ
ผู้ ใหญ่ (ค่านิยมข้อท่ี 8) คํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
(ค่านิยมข้อท่ี 12) 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ขอบเขตของการวิจัย  

  ประชากร  ในการ วิจั ย  ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน จากข้อมูลพบว่ามีจํานวน 121 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางกําหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่างของเครจซ่ีและ 
มอร์แกน (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 40 - 41)ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 92 คน โดยในส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่างซ่ึงดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง 7 คน 
และในส่วนของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาสุ่ม
ตั วอ ย่ า ง โดยการนํ าแ ต่ละกลุ่ มมา เ ทียบสั ดส่ วน
บัญญัติไตรยางค์  

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ใช้วิธีวิจัยการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ค่านิยมเป็น
ฐานเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีในการบริหาร
สถานศึกษา ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึนเอง แบบสอบถามแบ่ง
เนื้อหาเป็น 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดท่ี 1 สําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา และชุดท่ี 2 
สําหรับครูผู้สอน โดยแต่ละชุดแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป  
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผู้ปลูกฝังค่านิยมเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale)  5 ระดับ  
 ตอนท่ี 3  สอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เ รียนรู้ ใ ห้กับนัก เ รียนเป็นแบบคํ าถาม ท่ีสามารถ

เลือกตอบได้หลายคําตอบ(Checklist questions) และ
แบบสอบ ถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้เรียนหลังจากท่ี
ได้ส่งเสริมค่านิยมไปแล้วตามคุณลักษณะของความเป็น
พลเมืองดี ท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความเป็น
พลเมืองดีด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐาน  2) 
ความเป็นพลเมืองดีด้านจิตใจ 3) ความเป็นพลเมืองดี
ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และ 4) ความเป็น
พลเมืองดีด้านการเมืองและประชาธิปไตย เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงผ่านการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60–1.00 และได้นําแบบสอบ 
ถามไปทดลองใช้กับโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน จํานวน 30 ชุด ซ่ึงได้ค่าสัมประสิทธ์ิ
ความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ .945 โดยได้หาค่า
สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันของตอนท่ี 2 เท่ากับ .941 และ 
ตอนท่ี 3.2 เท่ากับ .936 และรายด้านท้ัง 4 ด้านเท่ากับ 
.819 , .817 , .829 และ .811 ตามลําดับ 
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนวทางใน
ทางการส่งเสริม การแก้ปัญหาและอุปสรรค 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา และครูผู้สอน โรงเรียนประถมศึกษาในเขต
ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จํานวน ท้ังสิ้น 
92 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 92 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 100 แล้วนําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเข้าข้อมูลด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับวิเคราะห์ทางสถิติ 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  
ตามขั้นตอนดังนี้  
 4.1 วิเคราะห์สภาพท่ัวไปของตัวอย่างวิจัย 
จําแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้  
ความถ่ี และค่าร้อยละ   



 - 136 - 
    

  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558   
  

 

 4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ค่านิยม
เป็นฐานเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีในการบริหาร
สถานศึกษา โดยวิเคราะห์ความคาดหวัง และระดับการ
ปฏิบัติจริง ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษาต่อคุณลักษณะครูผู้
ปลูกฝังค่านิยม โดยรวมและรายคุณลักษณะ โดย
วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของครูผู้ปลูกฝัง
ค่านิยมตามความคิดเห็นของครูผู้ สอน  แยกตาม
สถานศึกษาท้ัง 6 แห่ง โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน t-test และ F-test  
  4.3 วิ เคราะห์การใช้ค่ านิ ยม เป็นฐาน
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตําบลอุโมงค์ อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน โดยผู้บริหาร/คณะกรรมการ
สถานศึกษาระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริง 
โดยใช้ Paired-sample t-test 
 4.4 วิเคราะห์ข้อมูลวิธีการจัดการเรียนรู้
เ พ่ื อ เ ส ริ มส ร้ า ง ค ว าม เป็ นพล เ มื อ ง ดี  โ ร ง เ รี ย น
ระดับประถมศึกษา ในเขตตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน จําแนกตามสถานศึกษา และตําแหน่ง
ปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ความถ่ีและร้อยละของวิธีการ
จัดการเรียนรู้ 
 4.5 วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เ ป รี ย บ เ ที ย บ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของผู้เรียน ระดับ
ประถมศึกษา ในเขตตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน โดยหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test 
ของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเ รียน 
โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามสถานศึกษา และ
ตําแหน่งปัจจุบัน เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้เรียน
ความคิดเห็นของผู้บริหาร/คณะกรรมการสถานศึกษา 
และครู โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวระหว่าง
โรงเรียน(One-way ANOVA หรือ F-test) 
 4.6 วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอ 
แนะในการใช้ค่านิยมเป็นฐานในการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองดี  
 

ผลการวิจัย 
         การใช้ค่านิยมเป็นฐานเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองดีในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน ผู้วิจัยได้ศึกษาระดับความคิดเห็นจากผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และ ครู
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตําบลอุโมงค์ จํานวน 6 
โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลเมืองลําพูน 
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 โรงเรียนวัดฮ่องกอก โรงเรียน
วัดชัยสถาน  โรงเรียนเชตวันหนองหมู และโรงเรียนบ้าน
ป่ า เ ส้ า  มี ผู้ ต อบ เป็ น ผู้ บ ริ ห า รสถ านศึ กษ าและ
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ จํานวนท้ังสิ้น 41 คน 
พบว่าเป็นชาย มีจํานวนร้อยละ 63.4 เป็นหญิง ร้อยละ 
36.6 อายุตํ่ากว่า 45 ปี ร้อยละ 17.1 อายุ 45 ปีข้ึนไป 
ร้อยละ 82.9  การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีจํานวน
ร้อยละ 58.5 ปริญญาตรีข้ึนไป มีจํานวนร้อยละ 41.5 
และผู้ ตอบแบบสอบถามดํารง ตําแหน่ งผู้ บ ริหาร
สถานศึกษา ร้อยละ 17.1  ตําแหน่งคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ  มีจํานวนร้อยละ  82.9 ส่วนผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นครูผู้สอนจํานวนท้ังสิ้น 51 คน เป็น
ชายมีจํานวนร้อยละ 17.6 เป็นหญิงร้อยละ 82.4 อายุ
ตํ่ากว่า 45 ปี มีจํานวนร้อยละ 43.1 อายุ 45 ปีข้ึนไปมี
จํานวนร้อยละ 56.9  การศึกษาปริญญาตรี มีจํานวน
ร้อยละ 84.3 สูงกว่าปริญญาตรี มีจํานวนร้อยละ 15.7 
ประสบการณ์ในการทํางานตํ่ากว่า 10 ปี มีจํานวนร้อย
ละ 33.3  ประสบการณ์ในการทํางาน 10 ปี ข้ึนไป มี
จํานวนร้อยละ 66.7 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
         1. ในการปลูกฝังค่านิยมเป็นฐานนั้นครูผู้
ปลูกฝังต้องมีคุณลักษณะท่ีจําเป็น 10 ประการ คือด้าน
บุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ์ได้ดี การประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการโน้มน้าวใจ เป็นผู้พูดและผู้ฟังท่ีดี 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีเหตุผล มีความสามารถ 
ในการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี  
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 ผู้บ ริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึ กษา ท้ั ง  6  แ ห่ ง มีความคาดห วั ง ใ ห้ค รู มี
คุณลักษณะดังกล่าวโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด
( x =4.57) และเม่ือพิจารณาเป็นรายสถานศึกษาพบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามี
ความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุดจํานวน 4 โรงเรียน 
ดังนี้ โรงเรียนบ้านป่าเส้า ( x =4.65,SD=.259) และ
โรงเรียนเชตวันหนองหมู ( x =4.65,SD=.418) โรงเรียน
เทศบาลอุโมงค์ 1 ( x =4.58) และอยู่ในระดับมาก
จํานวน 2 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลเมืองลําพูน
( x =4.41) และโรงเรียนวัดชัยสถาน ( x =4.38) 

2. กลุ่มครูท้ัง 6 สถานศึกษามองตนเองว่า มี
คุณลักษณะของครูท่ีปลูกฝังค่านิยมโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x =4.19) เ รียงตามลําดับดังนี้ ครูโรงเรียน
เทศบาลอุโมงค์ 1 ( x =4.35) ครูโรงเรียนวัดฮ่องกอก
( x =4.19) ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลําพูน ( x =4.18) 
ครูโรงเรียนบ้านป่าเส้า ( x =4.15) ครูโรงเรียนวัดชัย
สถาน ( x =4.12) และครูโรงเรียนเชตวันหนองหมู 
( x =4.07)  

3. การจัดการเ รียนรู้เ พ่ือปลูกฝังค่านิยม
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีให้กับผู้เรียนนั้น มีวิธีการ
จัดการเรียนรู้ท่ีปฏิบัติในปัจจุบันอยู่ 5 วิธีการ คือ การ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นไปท่ีพฤติกรรมการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นไปท่ีทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นไปท่ีพัฒนาการ การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการ
มีปฏิสัมพันธ์ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการได้รับ
ประสบการณ์สถานศึกษาท้ัง 6 แห่ง ได้ใช้ท้ัง 5 วิธีการ 
โดยโรงเรียนเชตวันหนองหมู โรงเรียนบ้านป่าเส้า 
โรงเรียนอนุบาลเมืองลําพูน และโรงเรียนวัดชัยสถานใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นพฤติกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด 
ส่วนโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ี
พฤติกรรมการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการ
ได้รับประสบการณ์มากท่ีสุด และโรงเรียนวัดฮ่องกอกใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีพฤติกรรมการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นไปท่ีทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นไปท่ีพัฒนาการมากท่ีสุด 

4. เม่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดีของผู้เรียน จําแนกตาม สถานศึกษา พบว่า
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของผู้ เ รียนมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .05 เรียง
ตามลําดับดังนี้ โรงเรียนบ้านป่าเส้า ( x =4.49) โรงเรียน
เทศบาลอุโมงค์ 1 ( x =4.18) โรงเรียนอนุบาลเมือง
ลําพูน ( x =4.17) โรงเรียนเชตวันหนองหมู ( x =4.14) 
โรงเรียนวัดฮ่องกอก ( x =4.06) และโรงเรียนวัดชัย
สถาน ( x =3.94) โดยในแต่ละสถานศึกษามีคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดีในแต่ละด้าน ดังนี้  

 โรงเรียนเชตวันหนองหมูมีคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองดี เรียงตามลําดับดังนี้ ด้านจิตใจ ( x =4.49) 
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ( x =4.46) ด้าน
ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( x =4.42) ด้าน
การเมืองและประชาธิปไตย ( x =4.38) 

 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 มีคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองดี เรียงตามลําดับดังนี้ ด้านจิตใจ ( x =4.23) 
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ( x =4.21) ด้าน
ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( x =4.17) ด้าน
การเมืองและประชาธิปไตย ( x =4.12) 

 โรงเรียนบ้านป่าเส้า มีคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดี เรียงตามลําดับดังนี้ ด้านจิตใจ ( x =4.57) 
ด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( x =4.52) 
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ( x =4.50) ด้าน
การเมืองและประชาธิปไตย ( x =4.37) 

 โรงเรียนอนุบาลเมืองลําพูน มีคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดี เรียงตามลําดับดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ( x = 4.32) ด้านการเมืองและ
ประชาธิปไตย ( x =4.18) ด้านจิตใจ ( x =4.11) ด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( x = 4.07)  

โรงเรียนวัดชัยสถาน มีคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดี เรียงตามลําดับดังนี้ ด้านเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธ ร ร ม  ( x =4 . 0 7 )  ด้ า น จิ ต ใ จ  ( x =4 . 0 0 )  
ด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( x =3.88) 
ด้านการเมืองและประชาธิปไตย ( x =3.82)  
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โรงเรียนวัดฮ่องกอก มีคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดี เรียงตามลําดับดังนี้ ด้านจิตใจ ( x =4.20) 
ด้านเศรษฐกิจ  สั งคมและวัฒนธรรม  ( x =4.11)  
ด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( x =3.97) 
ด้านการเมืองและประชาธิปไตย ( x =3.95) 

5. เม่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดีของผู้เรียน ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ( x =4.31) คณะกรรมการสถานศึกษา( x =
4.28) และครู ( x =4.14) พบว่าคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดีของผู้เรียนท้ัง 4 ด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

6. โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตตําบลอุโมงค์ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ท้ัง 6 แห่ง มีการเสริมสร้าง
ค่านิยมผ่านวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังผ่านกิจกรรม
โครงการต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ โครงการรักการอ่าน โครงการ/กิจกรรมวันสําคัญ 
โครงการส่งเสริมการออม โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมโดยการนําค่านิยมสอดแทรกในหลักสูตรของ
สถานศึกษา การส่งเสริมผ่านส่ือต่างๆ การส่งเสริมผ่าน
กิจกรรมการอบรม สําหรับปัญหาและอุปสรรคท่ีพบมาก
ท่ีสุ ด  ไ ด้ แก่  ค่ านิ ยม เป็ นนามธรรมจึ ง ทํ า ใ ห้ จั ด
กระบวนการเรียนรู้ได้น้อย 

 

อภิปรายผล 
ในการใช้ค่านิยมเป็นฐานเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองดีในสถานศึกษาน้ันสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน วิธีการท่ีใช้
ในการปลูกฝัง เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดีของนักเรียนให้เกิดข้ึน และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ พนัส หันนาคินทร์ (2520 : 115-134) ซ่ึง
กล่าวว่าในการปลูกฝังค่านิยมท่ีจําเป็น จะต้องรีบปลูกฝัง
ให้แก่นักเรียนนั้น อาจกระทําเป็น 3 ข้ันตอน คือ การ
สร้างศรัทธา การให้ความรู้ถึงองค์ประกอบและวิธีการ
ปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามค่านิยมนั้นๆ รวมท้ังยังสอดคล้อง

กับการวิจัยเร่ือง ธรรมจริยา ของบุญประกอบ วิสมิตะ
นันทน์ (อ้างในดวงเดือน พันธุมนาวิน โกศล มีคุณ และ
งามตา วนินทานนท์. 2556 : 53) จากสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ ซ่ึงพบว่าครูท่ีสั่งสอนให้เด็กมีจริยธรรม
สูงได้ จะต้องมีลักษณะอย่างน้อย 3 ประการ คือ ครู
จะต้องเป็นผู้ท่ีรักและหวังดีต่อเด็กอย่างจริงใจและเด็ก
รับรู้ในความรักและหวังดีนั้น ครูต้องอบรมสั่งสอนเด็ก
อย่างถูกวิธี และ ครูเองจะต้องมีจริยธรรมสูงด้วย ซ่ึงจาก
ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะครูผู้
ปลูกฝังค่านิยมอยู่ในระดับมากท่ีสุดแสดงถึงการเห็น
ความสําคัญของคุณลักษณะของครูผู้ปลูกฝังค่านิยม
สอดคล้องกับ พนัส หันนาคินทร์ (2520 : 115) ซ่ึง
กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการสร้างศรัทธาอัน
เป็นหนึ่งในวิธีการปลูกฝังค่านิยม ว่าสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือ
ตัวครูผู้ทําหน้าท่ีในการปลูกฝังค่านิยม  เพราะนักเรียน
ย่อมเห็นและยึดครูเป็นแบบอย่างในความประพฤติ 
ดังนั้นคุณลักษณะประจําตัวของครูจึงเป็นองค์ประกอบ
ท่ีสําคัญในการส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมในสถานศึกษา 
แต่เม่ือพิจารณาคุณลักษณะของครูผู้ปลูกฝังค่านิยมท่ีครู
สามารถปฏิบัติได้จริงสิ่งท่ีครูปฏิบัติได้ในระดับท่ีน้อยสุด
จาก 4 ใน 6 สถานศึกษา คือ การควบคุมอารมณ์ แม้จะ
อยู่ในระดับมากแต่ก็ มิควรละเลย เพราะส่งผลต่อ
นักเรียนโดยตรง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยูโกะ อิโต 
(2552) ซ่ึงได้วิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบค่านิยมทาง
จริยธรรมระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาชาวไทยกับ
ชาวญี่ปุ่น ซ่ึงพบว่าสภาพแวดล้อมทางการศึกษา มีผล
ต่อค่านิยมทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 ของชาวไทยและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความ
คาดหวังและความเป็นจริง พบว่า มีความแตกต่างกันทุก
ด้านย่อมแสดงว่าในระดับท่ีครูปฏิบัติได้อยู่ในระดับตํ่า
กว่าความคาดหวังท่ีผู้บริหารสถานศึกษาคาดหวังไว้ 
ผู้วิจัยจึงนําผลของแต่ละสถานศึกษามาพิจารณาเป็น
กรณีไป 
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2. ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อคุณลักษณะของตนในฐานะครูผู้ปลูกฝัง
ค่านิยมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยครูท่ีมีประสบการณ์ 10 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะการควบคุมอารมณ์ได้ดี การประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี ความสามารถในการสื่อสาร ความ 
สามารถในการโน้มน้าวใจ และเป็นผู้พูดผู้ฟังท่ีดีมากกว่า
ครู ท่ีมีประสบการณ์ ตํ่ากว่า 10 ปี แสดงให้เห็นถึง
ประสบการณ์ในการสอนมีผลต่อคุณลักษณะของครูท่ี
เกิดข้ึนอาจเป็นเพราะครูท่ีมีประสบการณ์ด้านการสอน 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการดูแลนักเรียนท่ี
มากกว่าสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเป็นระยะ 
เวลาท่ีนานจึงสามารถปรับตัวและพัฒนาคุณลักษณะ
ของตนเอง 

3. สถานศึกษาใช้วิธีการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีอย่างหลากหลาย 
โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นไปที่พฤติกรรม
กรรมการเรียนรู้แต่เม่ือดูวิธีการพบว่า วิธีการถามคําถาม
เป็นวิธีการท่ีใช้มากท่ีสุด ซ่ึงอาจเพราะวิธีการถามคําถาม
เป็นวิธีการท่ีง่าย สามารถทําได้โดยไม่ต้องใช้สื่อ ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของเอกวิทย์ ณ ถลาง (2522) ซ่ึง
กล่าวถึง การสนทนาวิสาสะในชีวิตประจําวัน ก็เป็นข้อ
หนึ่ ง ในการพัฒนาค่านิยม  เ ม่ือพิจารณาเป็นราย
สถานศึกษา พบว่าโรงเรียนเชต วันหนองหมูใช้วิธีการ
อภิปรายกลุ่มมากท่ีสุด โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ใช้
วิ ธีการการสืบค้นความต้องการของกลุ่มมากท่ีสุด 
โรงเรียนบ้านป่าเส้า ใช้วิธีการถามคําถาม การนําเสนอ
ข่าวและเหตุการณ์ การสืบค้นความต้องการของกลุ่ม 
การอภิปราย และการบรรยายประสบการณ์เท่ากัน 
โรงเรียนอนุบาลเมืองลําพูนใช้วิธีการการอภิปรายกลุ่ม
และทัศนศึกษามากท่ีสุด โรงเรียนวัดชัยสถานใช้วิธีการ
การนําเสนอข่าวและเหตุการณ์มากท่ีสุด และโรงเรียน
วัดฮ่องกอกใช้วิธีการนําเสนอข่าวและเหตุการณ์มาก
ท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นเพราะบริบทของโรงเรียนท่ีแตกต่างกัน 
เช่น พ้ืนท่ี ขนาดของสถานศึกษารวมท้ังพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรมเน่ืองจากบางสถานศึกษามีนักเรียน ไทใหญ่

(กลุ่มชาติพันธ์ุของพม่า) เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษา
ในโรงเรียนในเขตตําบลอุโมงค์จํานวนมาก ซ่ึงมีผลต่อ
ค่านิยมสอดคล้องกับ Rokeach (อ้างใน ปรียาพร วงค์
อนุตรโรจน์ 2546 : 270) ซ่ึงได้อธิบายไว้ว่า ค่านิยมมี
ลักษณะสมํ่าเสมอและคงท่ี ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายเป็น
สาเหตุท่ีทําให้บุคลิคภาพของกลุ่มคนหนึ่งแตกต่างไป
จากสังคมหนึ่งทําให้มีลักษณะประจํากลุ่มหรือลักษณะ
ประจําชาติ ซ่ึงแสดงถึงค่านิยมเป็นสิ่งท่ีสืบเนื่องจาก
วัฒนธรรม และอิทธิพลจากกลุ่มคนในสังคมนั้น 

4. ความเป็นพลเมืองดีของผู้เรียนด้านท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ คุณลักษณะเข้าร่วม
กิ จ กร รม ท่ีแสดงออก ถึ งความ รัก  ชา ติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนัดดา  
ปัญฎีกา (2551) ซ่ึงได้วิจัยเร่ืองการรับรู้ค่านิยมพ้ืนฐาน 
5 ประการของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 โรงเรียนดารา
วิทยาลัย อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า 
นักเรียนมีพฤติกรรมการรับรู้ค่านิยมด้านการมีความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์โดยการปฏิบัติเป็นประจํา 
อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา สุวรรณ
บูรณ์ (2551) ซ่ึงวิจัยเร่ือง ค่านิยมพ้ืนฐาน 5 ประการ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เขต 2 ซ่ึงผลวิจัย พบว่า 
ในด้านการมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีค่าความ
เชื่อม่ันสูงกว่าด้านอ่ืนเท่ากับ 0 .74  
 5. โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตตําบล
อุโมงค์ทุกโรงเรียน มีการเสริมสร้างค่านิยมผ่านวิธีการท่ี
หลากหลาย ท้ังผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ แต่ก็มี
แนวทางในการส่งเสริมท่ีคล้ายกันคือการให้นักเรียน
ปฏิบัติอยู่บ่อย ๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ปนัดดา ปัญฎีกา (2551 : บทคัดย่อ) ได้วิจัย เร่ืองการ
รับรู้ค่านิยมพ้ืนฐาน 5 ประการของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย อําเภอเมืองเชียงใหม่พบว่า
พฤติกรรมในการรับรู้โดยการปฏิบัติบ่อยๆ คือ ด้านการ
ประหยัดอดออม การปฏิบัติตามคุณธรรมทางศาสนา
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การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย การพึ่งตนเอง
ขยันหม่ันเพียร มีความรับผิดชอบ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. สถานศึกษาควรมีการจัดทําแผนเชิงกลยุทธ์
ในการนําค่านิยมเป็นฐานในการเสริมสร้างพลเมืองดีใน
สถานศึกษา           

2. สถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
ท้ังในด้านความรู้ วิธีการและคุณลักษณะของตัวครูท่ี
เหมาะสม เพราะครูย่อมเป็นแบบอย่างท่ีดีของนักเรียน 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ควร
ประสานความร่วมมือท้ังในส่วนสถานศึกษา ชุมชน วัด 
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือร่วมหาแนวทางในการนําค่านิยมมา
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีอย่างต่อเนื่อง ท้ังท่ีบ้าน 
ในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา 

4. ครูซ่ึงเป็นผู้ปลูกฝังค่านิยมควรใช้วิธีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย สร้างความเข้าใจ
ให้กับนักเรียน ยกตัวอย่างการปฏิบัติตนและผลของการ
ปฏิบัติตนตามค่านิยมดังกล่าวให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม  

5. ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความสําคัญในการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้เป็นนโยบายของสถานศึกษาแม้
ไม่มีนโยบายจากรัฐบาลให้ 
 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนท่ีมีผลต่อการปลูกฝัง
ค่านิยมให้กับนักเ รียน  ของโรงเ รียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดลําพูน 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลท่ีได้จากการ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้
ท่ีแตกต่างกัน 

3. ควรศึกษาการใช้ค่านิยมเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองดีของนักเรียนนักศึกษาในกลุ่มผู้เรียน 
ระดับอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารงานวิชาการในการส่งเสริมพัฒนาความเป็นพลเมือง
อาเซียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการใน  การ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียนของโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมและโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยคร้ังนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมและโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมในเขต
อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 92 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประมาณค่า (Rating 
Scale) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T – test 
ผลการวิจัยพบว่า 

1) ผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีความคิดเห็นว่า การ
บริหารงานวิชาการเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่ามีการบริหารงานวิชาการในระดับมาก 2 ด้านคือ งานแนะแนวการศึกษา และ งานพัฒนาหลักสูตร  มีการ
บริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง 3 ด้านคือ งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
และงานนิเทศการศึกษา  

2) เม่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียนของโรงเรียนอรุโณทัย
วิทยาคมและโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม พบว่ามีความแตกต่างกันโดย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมมีการบริหารงาน
วิชาการอยู่ในระดับมาก  สูงกว่าโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมท่ีมีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง  
  

คําสําคัญ :  การบริหารงานวิชาการ พลเมือง อาเชียน 

 
Abstract 

 This research  aimed to survey and compare the academic administration upon ASEAN 
Citizenship promoting of Arunothai Wittayakom school and Chiang Dao Wittayakom school 
Chiang Dao, Distriet Chiangmai Province The number of 92 samples was recruited among the 
administrators and teachers The instrument was 5 rating scale questionnaire with a statistical 
analysis by frequency, percentage, mean, standard deviation, and independent t-test  the results 
 

ระพีพรรณ อินต๊ะนนท์ ตําแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 
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were indicated that: In general view, ASEAN citizenship promotion upon the  academic 
administration of secondary school was average at medium level Considering in each aspect, 
they found that education advice aspect and curriculum development aspect were high The rest 
three aspects: Media technology development and resources Learning management 
development was education Super vision were medium level The comparison of the academic 
administration upon  ASAEN citizenship promotion different. It was indicated that the mean 
value of Arunothai Wittayakom School was higher than Chiang Dao Wittayakom School. 
 
Keywords :  Academic Administration ASEAN Citizenship 

 
บทนํา

ประชาคมอาเซียนเป็นการรวมตัวกันของ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้
ชื่อย่อว่า “ASEAN” (Association of Southeast  
Asian  Nations)  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังกลุ่ม
อาเซียนเพื่อส่งเสริมและร่วมมือกันในทุกด้าน ท้ังด้าน
สันติภาพ ด้านความม่ันคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการ
กระจายองค์ความรู้ และด้านสังคมวัฒนธรรม บน
พ้ืนฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของ
ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก ทุ ก ป ร ะ เ ท ศ ( แ น ะนํ า  ASEAN 
Curriculum Sourcebook,2557) 

การรวมตัวท่ีทําให้ประชาคมอาเซียนแข็งแกร่ง
และทําประโยชน์มากกว่าประเทศเดียว ต้องประกอบไป
ด้วย 3 เสาหลักอาเซียน ซ่ึงได้แก่ 1.ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน อาเซียนจะเป็นกลไกสําคัญท่ี
ทําให้ประเทศสมาชิกมีความพร้อมในการร่วมมือป้องกัน
และจัดการกับความขัดแย้ง โดยเฉพาะภัยข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ รวมท้ังจะจัดต้ังกลไกสิทธิมนุษยชน เพ่ือ
ส่งเสริมแนวคิดประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาค  2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีการใช้
กําลังเร่งรวมตัวทางเศรษฐกิจเพ่ือสร้างเขตการค้าเสรี
อาเซียนและเขตการลงทุนอาเซียนเพ่ือพัฒนาอาเซียน         
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นการมุ่ง
พัฒนาความร่วมมือในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม 
สาธารณสุข พลังงาน สวัสดิการสังคม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป้าหมายให้ประชาชนใน
ภูมิภาครู้จักและเข้าใจ ตลอดจนมีความรู้สึกเป็นส่วน

หนึ่งของประชาคมอาเซียน (แนะนํา ASEAN 
Curriculum Sourcebook,2557) 

สําหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ ร่วมมือกับ
อาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และความ
เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคท้ังทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
และความมั่นคง  ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมท่ี
สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน และนโยบายของรัฐบาล
ไทยในการเสริมสร้างความ สัมพันธ์อันดีกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือเป็นรากฐานสําคัญในการ
เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน มีการจัดการ
และการให้บริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
และท่ัวถึงมีการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 
 (http://www.chinnawom.com/index.php) 

กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดบทบาทการ
ดําเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชับ
ความสัมพันธ์ และการขยายความร่วมมือกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน และในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือ
ด้านการศึกษา ซ่ึงเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
และการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับ
คุณภาพทางการศึกษา การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานอํานวย
ความสะดวก และเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมท้ังการ
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บริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพ่ือสร้าง
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
 (http://www.chinnawom.com/index.php)  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
34 ได้ขับเคลื่อนนโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดย
ทําความตกลงร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัด เตรียมความ
พร้อมผู้บริหาร ครูและนักเรียน องค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้
อาเซียน โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ีนักเรียนให้เป็นพลเมือง
อาเซียน ซ่ึงเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
คาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาสมรรถนะนักเรียน รวม
ท้ังหมด 41 โรงเรียน  ให้เป็นพลเมืองอาเซียนท่ีสมบูรณ์
แบบ 

ในทางการ เป็นพลเ มืองอาเ ซียน ซ่ึง เป็น
เป้าหมายของการส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียนใน
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เรียนจะต้องมีองค์ประกอบ
ท่ีสําคัญ ๓ประการ คือองค์ประกอบท่ีหนึ่งคือ ความรู้ 
ได้อยู่ในงานพัฒนาหลักสูตรและงานพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ องค์ประกอบที่สอง คือ ทักษะกระบวนการ ได้
อยู่ในงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ และ
องค์ประกอบท่ีสาม คือ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ไ ด้อ ยู่ ในงานนิ เทศการศึกษา  และ  งานแนะแนว
การศึกษา 

ผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองอาเซียนของโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือนําผลจากการศึกษาในคร้ังนี้เป็นแนวทางเตรียม
ความพร้อมในการจัดการบริหารงานวิชาการเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นพลเมืองอาเซียนต่อไป. 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการในการ
ส่งเสริมพัฒนาความเป็นพลเมืองอาเซียน ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการใน
การส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียนของโรงเรียน
อรุโณทัยวิทยาคมและโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการใน
การส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียน ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารแนวทางในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนจากเว็บไซด์ 
( http://www.chinnawom.com/index.php)  เ ร่ื อ ง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองอาเซียน  รูปแบบการบริหารงานวิชาการ และ
บริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเชียงดาว ดังนี้
แนวทางในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

รั ฐ บ าล ไ ด้ ใ ห้ ค ว ามสํ า คั ญกั บก า ร เ ข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือนําประเทศไทย
ไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนท่ีสมบูรณ์ โดยสร้างความ
พร้อมและความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม และด้านการเมืองและความมั่นคง ซ่ึงถือเป็น
สามเสาหลัก รัฐบาลส่งเสริมให้มีการดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องไปพร้อมๆกัน ท้ัง 3 เสาหลัก และกําหนดการ
ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมี
คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติเป็นกลไกระดับประเทศ
ในการประสานการดําเนินงาน และติดตามความคืบหน้า
ในภาพรวมทุกเสา   มีหน้าท่ีสําคัญในการผลักดันและ
สนับสนุนหน่วยงานราชการต่างๆ ในการดําเนินการเพื่อ
ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน และได้มีการจัดทําแผนงาน
แห่งชาติสําหรับการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(http://www.chinnawom.com/index.php) 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียน “การเตรียมพร้อม
ด้านการศึกษาของไทย เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี
พ.ศ.2558” นั้นกระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายให้
ประเทศไทยเป็นผู้นําในการก่อต้ังสมาคมอาเซียน มี
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ศักยภาพในการเป็นแกนนําในการสร้างประชาคม
อาเซียนให้เข้มแข็ง ภายใต้ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์เดียว 
เอกลักษณ์เดียว และประชาคมเดียว เพ่ือความเจริญ
ม่ันคงของประชากร  ทรัพยากร  และ เศรษฐ กิจ
(http://www.chinnawom.com/index.php) 

การเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทยมี
จุดมุ่งหมาย ดังนี้ 

1. การสร้างประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา 
ให้เป็นประเทศไทยเป็น Education Hub มีการเตรียม
ความพร้อมในด้านกรอบความคิด คือ แผนการศึกษา
แห่งชาติ ท่ีจะมุ่งสร้างความตระหนักรู้ของคนไทยในการ
จัดการศึกษาเพ่ือสร้างคนไทยให้เป็นคนของประชาคม
อาเซียน พัฒนาสมรรถนะให้พร้อมจะอยู่ร่วมกันและ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา โดย
ให้มีการร่วมมือกันใน  3 ด้าน คือ ด้านพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมใน การบริการและวัดผลการศึกษา 

2. ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น ด้ ว ย
การศึกษาด้วยการสร้างความเข้าใจในเร่ืองเกี่ยวกับ
เพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่าง
ทางด้านชาติพันธ์ุ หลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมการ
เ รียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่ อ พัฒนาการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซียน  

ส่วนด้านเทคโนโลยีเ พ่ือการศึกษานั้นจะ
พัฒนาตามหลัก 3N ได้แก่ Ned Net โครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ NEIS ศูนย์กลางรวบรวม จัดเก็บ 
และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา NLC ศูนย์
เรียนรู้แห่งชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา มีการพัฒนาผู้ เ รียนสู่การเป็นพลเมือง
อาเซียน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ความเอ้ืออาทร 
โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ 
นักศึกษาท่ีจบจากอาชีวศึกษาจะต้องเป็นแรงงานที่มี
คุณภาพมีทักษะการทํางานร่วมกันในประชาคมอาเซียน 
นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ด้านอาเซียนศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนาและ

วัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียนและสากล
ต่อไป (http://www.chinnawom.com/index.php) 

  ในส่ วนของ สํ านั ก ง านคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้เร่งพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย
ให้รู้จักวัฒนธรรม สังคม ความเป็นอยู่ของเพ่ืออีก ๙
ประเทศ ท่ีจะสามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
ม่ันใจ โดยการดําเนินโครงการพัฒนาประชาคมสู่
อาเซียน (Spirit of ASEAN) เพ่ือรองรับการรวมกลุ่ม
ของประเทศอาเซียนในปี 2558 เช่น โรงเรียน Pouffer 
School เป็นโรงเรียนท่ีอยู่ติดชายแดนกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 4ประเทศ ได้แก่ ลาว พม่า กัมพูชา 
และมาเลเซีย โรงเรียน Sister School เป็นโรงเรียนท่ีมี
ความพร้อม มีความเข้มแข็งท้ังในเร่ืองของภาษาและ 
ICT ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีไม่ติดชายแดน แต่มีประสาน
สัมพันธ์กับอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม สิงคโปร์ 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน  เป็นต้น(แนะนํา 
ASEAN Curriculum Sourcebook,2557) 

  จากการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือ
เตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถสรุปได้ว่า 
ต้องสร้างประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา เพ่ือสร้างคน
ไทยให้เป็นคนของประชาคมอาเ ซียนและพัฒนา
สมรรถนะให้อยู่ร่วมกัน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการศึกษา โดยการขับเคลื่อนประชาคม
อาเซียนไปพร้อมกัน และสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตามหลัก 3N ได้แก่ Ned Net 
โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ NEIS ศูนย์กลางรวบรวม 
จัดเก็บ เชื่อมโยงข้อมูลการศึกษา และ NLC ศูนย์การ
เรียนรู้แห่งชาติ  

 
รูปแบบการบริหารงานวิชาการ  

ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอเชียงดาว มีจํานวน 2 โรงเรียนคือ 
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมและโรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม โดยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเป็นโรงเรียน
ประจําอําเภอ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมเป็นโรงเรียน
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ประจําตําบล ท้ังนี้ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมเป็น
เครือข่ายของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนท้ัง 2 
แห่ง มีการแบ่งกลุ่มงาน   โดยศึกษาจากแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี 2558 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ทางด้าน
โครงสร้างการบริหารฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนอรุโณทัย
วิทยาคม สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการบริหาร “ร่วมรับรู้ 
ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมภาคภูมิใจ” ในการบริหารงาน
วิชาการ ได้มีการแบ่งกลุ่มงาน 6 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่ม
งานพัฒนาหลักสูตร  2. กลุ่มงานพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  3. กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล  4. 
กลุ่มงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 5. กลุ่ม
งานนิเทศการศึกษา  และ 6. กลุ่มงานแนะแนวการ 
ศึกษา 

และจากแผนปฏิบั ติ งานประจํ าปี  2558 
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  มีโครงสร้างของการบริหาร
ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวทางการทํางาน “ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
ประเมิน และร่วมภาคภูมิใจ” โดยแบ่งกลุ่มงานเป็น 8 
กลุ่มงาน ได้แก่ 1.กลุ่มงานวางแผนและสนับสนุนงาน
วิชาการ   2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร  3. กลุ่มงาน
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  4. กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผลนักเรียน    5. กลุ่มงานพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้  6. กลุ่มงานนิเทศการศึกษา  7. กลุ่ม
งานแนะแนวการศึกษา  8. กลุ่มงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

   จากการศึกษาโครงสร้างการบริหารงาน
วิชาการทั้ง 2 โรงเรียนท่ีมีความแตกต่างกันทางด้านกลุ่ม
งาน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมมี 6 กลุ่มงาน ส่วน
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมมี 8กลุ่มงาน ผู้วิจัยจึงได้กลุ่ม
งานของการบริหารวิชาการท่ีเหมือนกันท้ังสองโรงเรียน 
มี 5 กลุ่มงาน ประกอบไปด้วย  1.กลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตร  2. กลุ่มงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้   3.กลุ่ม
งานพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  4.กลุ่มงาน
นิเทศการศึกษา 5.กลุ่มงานแนะแนวการศึกษา  มา

ศึกษาการบริหารงานวิชาการเพ่ือส่งเสริมความเป็น
พลเมืองอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษางานท่ี

เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานวิชาการไว้ดังนี้ 
สุทธินี สุวรรณศร (2554:บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

การดําเนินงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดย
ประชากรที่ศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้บริหาร และครูผู้สอนของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต  36 ในปีการศึกษา  2555 จํ านวน  287 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ือง
ดังกล่าวข้างต้น นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความถ่ี
และร้อยละ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ในการดําเนินงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ผู้บริหารได้กําหนด
โครงสร้างหลักสูตรในด้านเนื้อหาและเวลาเรียน วาง
แผนการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เน้นให้ครูเห็น
ความสําคัญของการใช้สื่อ วัดและประเมินผล สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ส่วนปัญหาท่ีพบมีผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนน้อยได้เสนอไว้ดังนี้ หลักสูตรมีการ
แก้ไข เปลี่ยนปรับปรุงบ่อยคร้ัง โรงเรียนไม่ได้ทํา
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอย่าง
เป็นระบบ งบประมาณในการผลิตสื่อการสอนน้อย
เกิ น ไป  การ วัดผลประ เมิ นผล ไ ม่ชั ด เ จน  โ ดย มี
ข้อเสนอแนะว่าควรประชุม ชี้แจง ทําความเข้าใจ
หลั กสู ต ร ใ ห้ เป็ น ไป ใน ทิศทา ง เ ดี ย วกั น  ควรจั ด
งบประมาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ ควร
จัดสรรงบประมาณในการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้
เพียงพอ ควรอบรมครูเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 

 ขณะท่ี จันทนา หุนกระโท(2556:บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือ
เตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสันป่า



 - 147 - 
    

  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558   
  

 

ตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรท่ีใช้ คือ 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ปีการศึกษา 
2555 จํานวน 132 คน เคร่ืองมือท่ีใช้แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ท่ีถามเก่ียวกับเร่ือง
ดังกล่าวข้างต้น นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความถ่ี
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
บรรยายสรุปเป็นความเรียง ผลการศึกษาพบว่าในการ
บริหารหลักจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเตรียมการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 
จังหวัดเชียงใหม่ มีการตรวจสอบความพร้อมด้านอาคาร
สถานท่ี เพ่ือเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการ
กําหนดเป้าหมายเกี่ยวกับอาเซียนให้ให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน สถานศึกษา มีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน สถานศึกษามีการจัดครูเข้าสอนตรง
ตามวุฒิการศึกษา มีการจัดต้ังคณะกรรมการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ด้านการบริหารหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง
กับอาเซียน มีการนําผลการดําเนินงานการบริหาร
หลักสูตร ท่ี เกี่ ยวกับอาเ ซียน  ชี้แจงให้บุคลากรใน
สถานศึกษาทราบเพ่ือการพัฒนาผู้บริหารและครูร่วมมือ
กันในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอาเซียน ส่วนปัญหาท่ีพบคือครูส่วนใหญ่
ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรอาเซียน ซ่ึงยัง
ไม่มีการดําเนินการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนใหญ่จะ
เน้นไปท่ีกุล่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ซ่ึงรายวิชาอ่ืนจะใช้
การสอดแทรกลงในแผนการสอน และไม่มีความชัดเจน 
ไม่มีเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรเวลาในการสอนแทรก
ลงในวิชาหลักไม่เพียงพอ ทําให้เกิดความรู้ ท่ีไม่มาก
เท่าท่ีควร ไม่มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง ซ่ึงสถานศึกษามีแนวทางการจัดทําแต่ยังไม่มี
การติดตามอย่างใกล้ชิดและไม่ได้มีการประเมินผล ส่วน
ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดอบรม พัฒนา ให้ความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ครู และ
บุคลากรทุกคน ท้ังนี้ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันจัดทําหลักสูตร เพ่ือให้ครอบคลุม

และตรงตามวัตถุประสงค์ โดยสร้างความตระหนักและ
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากข้ึน 
ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอน ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล
อย่างสม่ําเสมอ ควรมีแบบรายงานผลการดําเนินการ 
พร้อมให้ความรู้ในการเขียนสรุปผลการดําเนินงานต่อครู
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง และให้ครูมีส่วนร่วมในการ
ประเมินและพัฒนาหลักสูตร 

  จากนั้น สายัณต์ เสนวิรัช (2556:บทคัดย่อ) 
ไ ด้ศึ กษาบทบาทผู้ บ ริหารสถานศึกษาในการจัด
การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
จังหวัดเชียงใหม่ และ เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการแสดงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดยเก็บข้อมูลจาก
คณะครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องจํานวน 98 คน ในปี
การศึกษา 2555 ผลการศึกษาบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการแสดงบทบาทอยู่ใน
ระดับน้อยในทางด้านประเด็นท่ีเห็นว่าผู้บริหารแสดง
บทบาทอยู่ในระดับน้อย และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
บทบาทของผู้บริหารในการจัดการศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียนด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ส่วนประเด็นท่ีเห็น
ว่าผู้บริหารแสดงบทบาทอยู่ในระดับน้อย และมีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุด คือ บทบาทผู้บ ริหารในการจัดการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียนด้านการจัดการเรียนรู้ 

   ส่วน วัฒนะ ทองปัญญา (2556:บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาระดับคุณภาพ ปัญหา  และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการงาน
วิชาการตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือผู้บริหาร และครูผู้สอน
ของโรงเรียนลําปางกัลยาณี ในปีการศึกษา 2555 
จํานวน  162 คน  เค ร่ืองมือท่ี ใช้ ในการศึกษามี  2 
ประเภท คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการ
งานวิชาการ นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแบบ
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วิเคราะห์ เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพการจัดการ
งานวิชาการตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอน ท้ังใน
ภาพรวมและรายด้านมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี 
โดยมีระดับคุณภาพการจัดการงานวิชาการเ รียง
ตามลําดับค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านการวางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ ด้าน
การดําเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกการเรียน
การสอน และด้านการดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน 

  เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ  ธี ร พ ล  ข ยั น ก า ร น า วี 
(2547:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการอย่าง
มีคุณภาพ และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานวิชาการ
อย่างมีคุณภาพ ตามวัฎจักรเดม่ิง (Deming’s cycle) 
ท้ังในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ฝ่าย
บริหารต้องเป็นผู้นําวิชาการ โดยมีการนิเทศติดตาม
อย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานด้านวิชาการ โดยลดบทบาทภาระงานด้าน
อ่ืนๆ ให้น้อยลง 

  จากการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาสภาพการบ ริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา โดยใช้ขอบเขตเนื้อหาหลักตามของฝ่ายของ
การบริหารด้านวิชาการ คือ การบริหารหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การนิเทศภายในสถานศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา เ พ่ือเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ตลอดจนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษามี
ความสําคัญในการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย
เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษาได้ตอบสนองความต้องการ
และพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานสากลในประชาคม

อาเซียน โดยเน้นให้นักเรียนมีความพร้อมในการเป็น
สมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนและมีสมรรถนะท่ี
สําคัญในการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 

 
วิธีการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย  
  การวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ จากโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมและ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จํานวนจากข้อมูลพบว่ามี
จํานวน 121 คน ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างตามตาราง
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน (บุญ
ชม ศรีสะอาด. 2545 : 40 - 41)ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 92 คน โดยในส่วนของกลุ่มตัวอย่างซ่ึงดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง 5 คน และในส่วนของ
ครู สุ่มตัวอย่างโดยการนําแต่ละกลุ่มมาเทียบสัดส่วน
บัญญัติไตรยางค์ 

  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ใช้วิธีวิจัยการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอนเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นพลเมือง
อาเ ซียนในการบริหารงานวิชาการของโรงเ รียน
มัธยมศึกษา อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงมี 3 
ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป  
  ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น
การส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียนในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเชียงดาว 
จั งหวัดเชียงใหม่  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ รวม 5 ด้าน 
จํานวน 46 ข้อ แบ่งเป็น 1)กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร  2) 
กลุ่มงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้   3) กลุ่มงานพัฒนา



 - 149 - 
    

  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558   
  

 

สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 4 )  กลุ่ ม งานนิ เทศการ 
ศึกษา 5) กลุ่มงานแนะแนวการศึกษา  
 ตอนท่ี 3  เป็นคําถามแบบปลายเปิดเพ่ือ ให้
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อการส่ง เสริมความเป็นพลเมืองอาเซียนในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้ วิจัยได้ดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
จํานวน ท้ังสิ้น 92 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 
92 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วนําแบบสอบถามที่
ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเข้าข้อมูลด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะห์ทางสถิติ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอน
ดังนี้  
 1. วิเคราะห์สภาพท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างวิจัย
เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการในการส่งเสริมพัฒนา
ความเป็นพลเมืองอาเซียน พิจารณาเป็นภาพรวมและ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดย จําแนกตามสถานภาพเพศ 
อายุ และวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ  
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาการบริหารงาน
วิชาการในการส่งเสริมพัฒนาความเป็นพลเมืองอาเซียน 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่โดยวิเคราะห์ระดับการส่งเสริมพัฒนาของ 5 
กลุ่มงานวิชาการ ประกอบไปด้วย 1.กลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตร 2.กลุ่มงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้  3.กลุ่ม
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  4.กลุ่มงาน
นิเทศการศึกษา และ5.กลุ่มงานแนะแนวการศึกษา โดย
ใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ    

 3. วิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียนของ
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมและโรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคมโดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ  และหาค่า   t-test เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของ 2 โรงเรียน 

4. วิ เคราะห์ ข้อมูลเ พ่ือศึกษาปัญหาการ
บริหารงานวิชาการในการส่งเสริมความเป็นพลเมือง
อาเซียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึ ง เป็นผู้บ ริหาร
สถานศึกษาและคณะครูผู้สอนจํานวนท้ังสิ้น 92 คน 
พบว่าจําแนกตามสถานะ เป็นผู้บริหาร มีจํานวน  ร้อย
ละ 6.5 เป็นครูผู้สอน มีจํานวนร้อยละ 93.5 จําแนกตาม
เพศ เป็นชาย มีจํานวนร้อยละ 43.5 เป็นหญิง 56.5 
จําแนกตามอายุ เป็นอายุตํ่ากว่า 45 ปี มีจํานวนร้อยละ 
71.7 เป็นอายุ 45 ปี ข้ึนไป  28.3 จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา เป็นตํ่ากว่าปริญญาตรี มีจํานวนร้อยละ 68.5 
เป็นปริญญาโทหรือปริญญาเอก มีจํานวนร้อยละ 31.5
ตามลําดับ 

2) การบริหารงานวิชาการในการส่งเสริม
พัฒนาความเป็นพลเมืองอาเซียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดจากการวิเคราะห์พบว่า มีระดับ
การส่งเสริมพัฒนาเรียงตามลําดับดังนี้ คือ กลุ่มงานแนะ
แนวการศึกษา อยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉลี่ย 3.71  กลุ่ม
งานพัฒนาหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉลี่ย 3.53 
กลุ่มงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง ท่ีค่าเฉลี่ย 3.34 กลุ่มงานพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง ท่ีค่าเฉลี่ย 3.28 และ  
กลุ่มงานนิเทศการศึกษาอยู่ในระดับปานกลางท่ีค่าเฉลี่ย 
3.16 ตามลําดับ 

3) ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน
จําแนกตามโรงเรียนคือ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม และ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม พบว่า ท้ังสองโรงเรียนมี
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ความคิดเห็นแตกต่างกัน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม มี
ความคิดเห็นว่ามีการส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียน  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.71) เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก มี 4 ด้านคือ งานแนะ
แนวการศึกษา  ( x =4.11)   งานพัฒนาหลักสูตร     
( x =3.70) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้   
( x =3.65) งานนิเทศการศึกษา  ( x =3.51) อยู่ในระดับ
ปานกลางคือ งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ( x =3.45) 
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมมีความคิดเห็นว่ามีการ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียน  โดยรวมอยู่ในระดับ  
ปานกลาง ( x =3.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางเรียงตามลําดับดังนี้ งาน
แนะแนวการศึกษา  ( x =3.42) งานพัฒนาหลักสูตร 
( x =3.40) งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ( x =3.16) งาน
พัฒนาส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  ( x =3.11)    
และ งานนิเทศการศึกษา ( x  =2.90) 

เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของท้ังสองโรงเรียน 
โดยการทดสอบ t-test พบว่ามีการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองอาเซียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

4) ใ น แบบสอบถ ามปลาย เปิ ด  ผู้ ต อบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียนในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านอุปสรรคและปัญหาในการ
พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลเมืองอาเซียนใน
สถานศึกษา โดยมีความคิดเห็นว่าสถานศึกษายังไม่มีการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเก่ียวกับอาเซียน ท่ีควรมีการบูร
ณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม ไว้ในหลักสูตร
อาเซียน มีการปฏิบั ติกิจกรรมอาเซียนไม่ต่อเนื่อง 
ผู้บริหารขาดการสนับสนุนครูผู้สอนวิชาอาเซียนศึกษา
เข้าร่วมอบรมอาเซียนจากหน่วยงานต่างๆ ในเรื่อง
งบประมาณ ขวัญและกําลังใจ ตลอดจนความใส่ใจใน
การจัดต้ังห้องศูนย์อาเซียน ครูผู้สอนไม่ทราบแนวทาง
ปฏิบั ติ ท่ีชัดเจนในการขับเคลื่อนการเป็นพลเมือง
อาเซียนในสถานศึกษา ครูผู้สอนขาดการส่งเสริมการ

เรียนภาษาอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม และบุคลากร
ทางการศึกษาขาดความรู้พ้ืนฐานเรื่องประชาคมอาเซียน 
และส่วนด้านผู้เรียนไม่มีความรู้พ้ืนฐานเร่ืองประชาคม
อาเซียน ผู้เรียนขาดสื่อและเทคโนโลยีท่ีจะส่งเสริมการ
เรียนรู้ และผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการติดต่อสื่อสารน้อย 

ส่วนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความเป็น
พลเมืองอาเซียน ด้านท่ีควรมีการส่งเสริมและพัฒนามาก
ท่ีสุดคือ กลุ่มงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยมีแนวทาง
ดังนี้ ควรจัดให้มีการบูรณาการและสอดแทรกความรู้
เกี่ยวกับอาเซียนในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
สถานศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา
และเอกลักษณ์ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
และครูผู้สอนควรจัดให้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคม
ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศกลุ่มอาเซียน กลุ่ม
งานแนะแนวการศึกษาควรมีแนวทางให้ครูผู้สอนสร้าง
ความตระหนักภูมิใจในความเป็นไทยและส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตยในกลุ่มอาเซียน และกลุ่มงานพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ควรใช้แนวทางการ
ส่ ง เ ส ริม ใ ห้ผู้ เ รี ยนศึ กษาแหล่ ง เ รี ยน รู้อา เ ซียน ท่ี
หลากหลาย 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมและโรงเรียนเชียง

ดาววิทยาคม ได้ทําความตกลงกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 ในการเตรียมพร้อม
นักเรียนให้เป็นพลเมืองอาเซียน โดยฝ่ายวิชาการของท้ัง 
2 แห่ง ได้ดําเนินการ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียน
ให้นักเรียนมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ ๓ประการ คือ
องค์ประกอบท่ีหนึ่ งคือ ความรู้ จัดอยู่ในหลักสูตร
อาเซียน ประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้ต่างๆ อาทิเช่น 
การจัดการเรียนรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ความรู้ด้านกฎบัตรกติกาอาเซียน ความรู้ด้านภาษาของ
กลุ่มประเทศอาเซียน ความรู้ด้านการใช้สารสนเทศเพ่ือ
สืบค้นเกี่ยวกับอาเซียน  ตลอดจนมีการประเมินผลการ
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ใช้หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับประชาคม
อาเซียน จากกิจกรรมที่กล่าวมานี้ได้สอดแทรกในการ
บริหารงานวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกลุ่ม
งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้    

องค์ประกอบท่ีสอง ทักษะกระบวนการ จัดอยู่
ในทักษะกระบวนการจัดศูนย์อาเซียนภายในโรงเรียน 
ทักษะการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการให้ความรู้
เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร  จัดทําแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ทักษะการสร้างนวัตกรรมผลงานวิชาการ
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมท่ีกล่าว
มานี้ได้สอดแทรกในการบริหารงานวิชาการ กลุ่มงาน
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  

ทาง ด้ านองค์ประกอบ ท่ีสาม  คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม มีการดําเนินการจัดกิจกรรมการ
นิเทศ ติดตาม การพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน มีการกําหนดความต้องการ ข้อตกลงและ
แผนการดําเนินงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู 
พร้อมท้ังดําเนินการสรุปรายงานผลการดําเนินการ
พัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  กิจกรรมท่ีกล่าว
มานี้ได้สอดแทรกในการบริหารงานวิชาการ กลุ่มงาน
นิเทศการศึกษา  ส่วนกิจกรรมการสร้างความตระหนัก 
ภู มิ ใจในความเป็นไทย  สร้างความรับผิดชอบต่อ
ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมในความเป็นประชาธิปไตยใน
กลุ่มอาเซียน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน มี
วิธีการแก้ปัญหาแบบสันติวิธี ยอมรับในความแตกต่างใน
ความคิดเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมที่กล่าวมานี้ ไ ด้
สอดแทรกในการบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานแนะแนว
การศึกษา ซ่ึงจากผลการวิจัยพบว่า 

1. เม่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนพบว่า การบริหารงานวิชาการเพ่ือส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองอาเซียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง   เ ม่ือ พิจารณาเป็นราย ด้าน  พบว่า  มีการ
บริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ งานแนะ
แนวการศึกษา และงานพัฒนาหลักสูตร         การ

บริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง 3 ด้านคือ งาน
พัฒนาส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ งานพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ และงานนิเทศการศึกษา จะเห็นได้ว่า
ผู้บริหารและครูได้ให้ความสําคัญในการบริหารงาน
วิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียน ในส่วน
ของงานแนะแนวมากที่สุด    เพราะ ผู้บริหารและครูมี
การสร้างแรงจูงใจ ปลูกฝังค่านิยมการเป็นพลเมือง
อาเซียน และด้านท่ีส่งเสริมน้อยท่ีสุดคืองานนิเทศ
การศึกษาเพราะ มีการนิเทศ ติดตามผล ประเมินผลท่ียัง
ไม่เห็นความชัดเจน และมีการนิเทศไม่ต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน 

2. เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอน ผลปรากฏว่า โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 
มีความคิดเห็นว่ามีการส่งเสริมความเป็นพลเมือง
อาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก มี 4 ด้านคือ งานแนะแนว
การศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ และงานนิเทศการศึกษา อยู่ในระดับ
ปานกลางคือ งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้   โรงเรียน
เชียงดาววิทยาคมมีความคิดเห็นว่ามีการส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองอาเซียน  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับปาน
กลางเรียงตามลําดับดังนี้ งานแนะแนวการศึกษา งาน
พัฒนาหลักสูตร งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ งานพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ และงานนิเทศการศึกษา 
โดยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม มีการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองอาเซียน มากกว่าโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี   ระดับ .05 เพราะว่า
ผู้บริหารและครูจํานวนมากของโรงเรียนอรุโณทัย
วิทยาคม  จะเป็นกลุ่มอายุตํ่ากว่า 45 ปี ซ่ึงมีการส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองอาเซียนมากกว่า โรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม ท่ีจํานวนมากจะเป็นกลุ่มอายุ 45 ปี ข้ึนไปไม่
เห็นความสําคัญและไม่เข้าใจต่อการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองอาเซียนในการบริหารงานวิชาการ.  

3. เม่ือพิจารณาผู้บริหารและครูผู้สอนจําแนก
ตามกลุ่มอายุ แบ่งเป็นสองกลุ่มคืออายุตํ่ากว่า 45 ปี 
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และอายุ 45 ปีข้ึนไป พบว่าความคิดเห็นของท้ัง 2 กลุ่ม 
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
อายุ โดยกลุ่มอายุตํ่ากว่า 45 ปี มีความคิดเห็นว่ามีการ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก มี 
2 ด้านคือ งานแนะแนวการศึกษา และงานพัฒนา
หลักสูตร อยู่ในระดับปานกลาง มี 3 ด้านคือ งานพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  งานพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และงานนิเทศการศึกษา กลุ่มอายุ 45 ปีข้ึนไป มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางเ รียง
ตามลําดับดังนี้ งานแนะแนวการศึกษา งานพัฒนา
หลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ งาน
พัฒนาการจัดการ   และงานนิเทศการศึกษา  จะเห็นได้
ว่ากลุ่มอายุตํ่ากว่า 45 ปี มีความคิดเห็นว่าสถานศึกษามี
การส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียน มากกว่าอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพราะว่ากลุ่มอายุตํ่ากว่า 
45 ปี เห็นความสําคัญของการส่งเสริมความเป็นพลเมือง
อาเซียนมากกว่า 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 จากการวิ เคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถาม
ปลายเปิดเพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการใน
การส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียน ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรกําหนดนโยบาย 
กลยุทธ์ท่ีชัดเจน เพ่ือใช้เป็นกลไกขับเคล่ือนในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมือง
อาเซียน 
 2. สถานศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาและเอกลักษณ์ของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

 3. สถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ  
บูรณาการและสอดแทรกความเป็นพลเมืองอาเซียนทุก
กลุ่มสาระ 
 4. ครูผู้สอนควรจัดให้มีการเรียนรู้วัฒนธรรม
และสังคมความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศกลุ่ม
อาเซียน 
 5. ครูผู้สอนสร้างความตระหนัก ภูมิใจใน
ความเป็นไทยและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยใน
กลุ่มอาเซียน 
 6. ครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้ เ รียนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้อาเซียนท่ีหลากหลาย  

 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
ศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองอาเซียน

ของนักเ รียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับปัญหาในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคลําพูน  และเปรียบเทียบระดับปัญหาของการมีวินัยในตนเองระหว่างนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างใน
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน โดยจําแนกตามเพศ  ตําแหน่ง และประสบการณ์ในการทํางาน รวมท้ังเพ่ือหาแนวทางการ
แก้ปัญหาและการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลําพูน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสนับสนุน ในวิทยาลัยเทคนิคลําพูนจํานวน  160  คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงหาค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ t-test และ F-test ผลการวิจัย
พบว่า ระดับปัญหาการดําเนินงานการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลําพูน โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาของการมีวินัยในตนเองระหว่างนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เม่ือจําแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
วินัยด้านการแต่งกาย  วินัยด้านการเข้าแถวทํากิจกรรมหน้าเสาธง  วินัยด้านการรักษาความสะอาด  และวินัยด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ส่วนวินัย
ด้านการตรงต่อเวลาและวินัยด้านการแสดงความเคารพ ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ผลการเปรียบเทียบจําแนกตามตําแหน่ง พบว่า  ระดับปัญหาของการมีวินัยในตนเองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ผลการเปรยีบเทียบจําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า ระดับปัญหาของการมีวินัยในตนเอง
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

คําสําคัญ :  ปัญหา , การส่งเสริม , วินัยในตนเอง 

 
Abstract  

This research aimed to survey the problems of promoting self-discipline between two 
groups of students at the vocational certificate and those at the vocational diploma in Lamphun 
Technical College and compare the opinions of samples on the problems of self-discipline 
between those two groups upon such varibables as gender, position and service year. Besides, a 
solution was thus discovered to cope with problems and promote self-discipline of students in 
the college. The number of 160 samples that was determined in the college consisted of 
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administrators, teachers and supporting staff. The instrument was a five-rating scale 
questionnaire that was statistically analyzed by frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. Statistical analysis on comparative data was treated by t-test and F-test. The results 
showed that the problems in promoting self-discipline of two groups of students were at a high 
level by overall and in each individual aspect. The comparison of self-discipline between those 
two groups of students upon the samples’ gender was found that the discipline of the dress-up, 
the line-up in front of the flag pole, the cleanliness, and the respect of rule and regulations was 
different with statistical significance at the .05 level. In contrast, the discipline of punctuality 
and teacher respect was not significantly different at the .05 level. The comparison upon the 
samples’ position was found that the problems of self-discipline in each aspect were not 
significantly different at the .05 level. The comparison upon the samples’ experience showed 
that the problems of self-discipline in each aspect were not significantly different at the .05 
level, either. 

Keywords :   Problems, Promotion , Self-Discipline 
 

 

บทนํา  
  ส ภ า พ สั ง ค ม ไ ท ย ใ น ปั จ จุ บั น  กํ า ลั ง
เปลี่ ยนแปลงภายใต้ความเจ ริญอย่าง ไ ม่ห ยุด ย้ั ง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีได้แผ่ขยายไปยังทุกบริบท
ของสังคมโลก ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะการสื่อสารท่ีส่งผ่านอย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยเป็นอย่างมาก โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรม
เป็นอุตสาหกรรมและบริการ โครงสร้างทางครอบครัว
เปลี่ยนเป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน ความผูกพันและ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวน้อยลง ทําให้
ค รอบค รั วขาดความอบ อุ่น  กระแส วัฒนธรรม
ต่างประเทศท่ีหลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับสื่อสารสนเทศ
และสื่อสารบันเทิงซ่ึงส่งผลต่อจริยธรรมในสังคมไทย 
ปัญหาการขาดวินัย  มีความเป็นวัตถุนิยมมากกว่าจิต
นิยม การละเมิดสิทธิต่าง ๆ การขาดความตระหนักใน
ความสําคัญในสิทธิเสรีภาพของตนเอง (จักรพงษ์   นิล
พงษ์, 2543 : 1)  นอกจากนี้ปัญหาการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคมนับวันจะเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงปัญหา
ดังกล่าวส่งผลให้เกิดความวุ่นวายไม่สงบสุขในสังคมไทย 
จะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งท่ีค่อนข้างจะขาดแคลนสําหรับ
สังคมไทยก็คือ ความมีระเบียบวินัย เนื่องจากสังคมไทย

เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เด็กซ่ึงเป็น
สมาชิกของสังคม ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ทําให้เด็กปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงท้ังตนเองและความเปล่ียนแปลงของสังคม
ไม่ทัน จึงเกิดความว้าวุ่น สับสน ประกอบกับความ
ละเอียดอ่อนทางจิต ทําให้เด็กเกิดปัญหาทางจิตใจ ซ่ึง
อาจนําไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการติดสารเสพติด ปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหา
การทําแท้ง และปัญหาพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ 
(อุดมพร  อมรธรรม, 2549 : 66) ดังนั้นแนวทางท่ีจะลด
ปัญหาสังคม คือจะต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เยาวชนเพ่ือให้เขาเจริญเติบโตเป็นบุคคลท่ีพึงปรารถนา
ของสังคมดังท่ี (วารี  ศิริเจริญ, 2541 : 59) กล่าวว่า 
การลดปัญหาสังคมจะต้องมีมาตรการในการปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนาความรู้ควบคู่ด้วยคุณธรรมจริยธรรม 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ฝังลึกจนเป็นค่านิยมอยู่ใน
ลักษณะนิสัย และอยู่ในจิตใจของบุคคล เพ่ือจะช่วยให้
บุคคลละอายต่อการกระทําชั่ว หันมาประพฤติปฏิบัติใน
สิ่ ง ท่ี ถูก ต้อง ดี งามตามมาตรฐานที่ สั งคมยอม รับ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อ้างถึงใน
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ยุทธศาสตร์การผลิตกําลั งคนอาชีวศึกษา สู่สากล 
ยุทธศาสตร์การยกระดับผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
2558) ได้ดําเนินการอย่างจริงจังในเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน โดยมุ่งหวังจะให้การจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษามีคุณภาพ โดยการจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
โดยเน้นใ ห้ความสํ าคัญ ท้ังความ รู้  คุณธรรมและ
กระบวนการเรี ยนรู้  ปลูกฝั งค่ านิยม ท่ี ดี งามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในการเรียนการสอน  
ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาแก้ไขได้โดย
การส่งเสริมการมีวินัยในตนเอง สามารถทําให้นักเรียน 
นักศึกษาควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองให้
เป็นไปตามกรอบท่ีกําหนด ไม่ขัดต่อระเบียบหรือสิทธิ
ประโยชน์ของ ผู้ อ่ืน  อีก ท้ัง ยังส่ งผลทําให้นักเ รียน 
นักศึกษามีพฤติกรรมท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง  ก่อให้เกิดความสามัคคี
ปรองดองกันในหมู่คณะ วิทยาลัยเทคนิคลําพูน  ซ่ึงอยู่
ในกํ ากับ ดูแลของสํ านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลให้การศึกษาแก่
เยาวชน เพ่ือผลิตกําลังคนในระดับช่างกึ่งฝีมือ ช่างฝีมือ 
และช่างเทคนิค เ พ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค
ลําพูน  พบว่ามีนักเรียน นักศึกษามาเข้าร่วมกิจกรรม
เคารพธงชาติหน้าเสาธงตอนเช้าไม่ทัน และมีนักเรียนท่ี
แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ เป็นจํานวนมาก  เช่น 
ถุงเท้าไม่ถูกระเบียบ  ผมยาว  ปล่อยชายเสื้อ เป็นต้น  
นักเรียน นักศึกษาเข้าห้องเรียนไม่ตรงเวลาหรือบางคร้ัง
ไม่เข้าห้องเรียน นักเรียนไม่มีสัมมาคาราวะต่อครูผู้สอน 
นักเ รียน  นักศึกษาไม่ปฏิบั ติตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษา โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล และสังเกตใน
พฤติกรรมของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง(ปวส.) ว่ามีพฤติกรรมในการมีวินัยในตนเองด้าน
ต่างๆซ่ึงพบว่ามีความแตกต่างกัน คือ นักเรียนในระดับ
ปวช.จะแต่งกายค่อนข้างเรียบร้อยและให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงค่อนข้างดี ส่วน
นักศึกษาในระดับ ปวส. จะค่อนข้างมีสัมมาคาราวะต่อ
ครูผู้สอนและเข้าเรียนตามห้องเรียนและชั่วโมงของ
ตัวเองได้ตรงเวลา  รวมท้ัง ข้อมูลผลจากการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) โดยหน่วยงานต้น
สังกัดประจําปีการศึกษา 2557 ของวิทยาลัยเทคนิค
ลําพูน ในส่วนของผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ถึงแม้ผลจากการประเมินพบว่านักเรียน นักศึกษามี
คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ การมี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี  จะมีผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้แต่เม่ือเทียบกับผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจําปี
การศึกษา 2556 ซ่ึงมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
ถือว่ามีเกณฑ์ลดลง  
 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในด้านการจัดการเรียนการสอนและเป็นบุคลากรของ
สถานศึกษา  จึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาระดับปัญหาใน
การส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับปัญหาในการส่งเสริมวินัย
ในตนเองของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลําพูน 
      2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับปัญหาของการมี
วินัยในตนเองระหว่างนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช .) กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เม่ือจําแนกตามเพศ  ตําแหน่ง 
และประสบกา รณ์ ในก า ร ทํ า ง านของบุ ค ล าก ร
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 
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การทบทวนวรรณกรรม 
              การวิจัยเร่ืองปัญหาในการส่งเสริมวินัยใน
ตนเองของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลําพูน มี
เอกสารเกี่ยวข้องประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี บริบท
ของสถานศึ กษาและงาน วิจั ย ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง โดย มี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

แนวคิดท่ีเก่ียวกับระเบียบวินัยของนักเรียน 
Enciso Raymond Paz. ( 2000 : 39 อ้างถึง

ใน ทองจันทร์  สังขเสนากุล 2550 : 32 ) ได้ศึกษาการ
ตระหนักถึงระเบียบวินัย (พฤติกรรม ) ของนักเรียน 
ความเห็นของนักเ รียน  คณะครูผู้บ ริหาร  พบว่าใน
การศึกษาเร่ืองนี้ท่ีใช้โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนจํานวน 
1,700 คนโดยประมาณและมีครูอีก 69 คน พฤติกรรม
ของนักเรียนด้านระเบียบวินัยรวมถึงการประพฤติปฏิบัติ
ตนท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงแสดงออกมาจากนักเรียน 1 คน ซ่ึงทํา
ให้เสียบรรยากาศในการเรียนของนักเรียนคนอ่ืนๆ มี
ข้อความกล่าวคลาดเคลื่อนไปว่าครูจะบอกพฤติกรรมท่ี
เป็นปัญหาก่อนท่ีปัญหาทางพฤติกรรมจะเกิดข้ึนได้อย่างไร 
ผลของการศึกษาพบว่าท้ังครูและนักเรียนไม่พบว่า
พฤติกรรมด้านระเบียบวินัยส่งผลในด้านการป้องกัน หรือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมได้เลยนั่นคือระเบียบ
วินัยไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เหมาะสม 
ผู้บริหารกล่าวว่าครูคือตัวจักรสําคัญในการดําเนินงาน
นโยบายด้านวินัยนักเรียนให้สําเร็จ ซ่ึงนั่น ข้ึนอยู่กับ
ประสิทธิภาพของครูในการจัดการชั้นเรียนส่วนนักเรียน
นั้นเชื่อว่าผู้ปกครองมีส่วนสําคัญท่ีสุดในการดูแลบุตร
หลานด้านระเบียบวินัย  

Sheviakov & Fritz. ( 1975 : 8-14  อ้างถึง
ใน กุลภัสสรณ์ พิทักษ์ศักดาชัย 2553 : 29 ) ได้ศึกษา
ประเภทของวินัยท่ีควรจะปลูกฝังให้แก่เด็กว่า ควรเป็น
วินัยในตนเองมากกว่าวินัยท่ีต้ังอยู่บนรากฐานของการ
ปฏิบัติตามคําสั่งและควรเป็นเร่ืองของความเต็มใจ โดย
มิใช่กระทําตามเพราะเป็นคําสั่งหรือการลงโทษ นั่นคือ 
การปลูกฝังวินัยในตนเองควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ
ชื่นชม และความรักในอุดมคติซ่ึงออซูเบล (Asubel. 

1968 : 189-190) ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า วินัย
ในตนเองน้ันมาจากการควบคุมภายในและภายนอก 
การควบคุมภายใน  ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูอย่าง
สมํ่าเสมอ การควบคุมภายนอกได้แก่ การลงโทษหรือ
การบังคับจะช่วยปลูกฝังวินัยในตนเองได้น้อย 

แนวคิดท่ีเก่ียวกับการมุ่งอนาคตและการ
ควบคุมตน 

Nurmi. (1991) ได้กล่าวว่า ลักษณะมุ่ง
อนาคตเป็นลักษณะท่ีซับซ้อนท่ีพัฒนาข้ึนในตัวบุคคล
อย่างเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วยข้ันตอนต่างๆ คือ 
1) การตั้งเป้าหมาย  2) การวางแผน  3) การดูความ
เป็นไปได้ โดยลักษณะการมุ่งอนาคตจะเกิดจากการ
สะสมเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตของบุคคล ท้ังจาก
การอบรมเลี้ยงดู การศึกษา การเลียนแบบ ตลอดจน
สื่อมวลชน และลักษณะการมุ่งอนาคตมีความสัมพันธ์
กับสภาวะทางสังคมของบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและ
ครอบครัวรวมท้ังต้องอาศัยความสามารถทางด้าน
สติปัญญาและการรู้การคิดประกอบด้วย 

แนวคิดท่ีเก่ียวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
McClelland. (1953) ให้ความเห็นว่า 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะทําสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทําได้ดีกว่าคนอ่ืน
แข่งขันกับมาตรฐานอันดีเย่ียมโดยได้กล่าวไว้ว่าประเทศ
ท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมส่วนมาก
คนในประเทศจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงกว่าประเทศท่ี
ด้อยพัฒนา ซ่ึงมีผลการวิจัยพบว่า ผู้ท่ีมีความต้องการทํา
อะไรให้ประสบความสํา เ ร็จเค ร่ืองล่อใจของผู้ ท่ี มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง คือ การทําอะไรให้ดีย่ิงข้ึน ในการ
อบรมเลี้ยงดูเพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิให้กับเด็กนั้น 
พบว่าการฝึกเด็กให้เป็นอิสระให้พ่ึงพาตนเองได้ต้ังแต่วัย
เยาว์จะทําให้เด็กคนนั้นมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงข้ึน 
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งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
ผู้ศึกษาได้รวบรวมงานวิจัยในประเทศท่ีศึกษา

เกี่ยวกับวินัยในตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาได้
ดังนี้  

สุรี ย์ มุกดอกไม้ (2550:55–59 ได้ทําการ 
ศึกษาการส่งเสริมวินัยนักเรียนตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู ในโรงเรียนวัดแสงสรรค์สังกัดสํานัก งาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2ผลการศึกษาพบว่า
การส่งเสริมวินัยนักเรียนด้านการแต่งกาย  มีภาพรวมใน
ระดับมากแสดงให้เห็นว่าครูมีการส่งเสริมให้นักเรียน
แต่งกายด้วยเคร่ืองแบบอย่างถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียนรวมท้ังมีการว่ากล่าวตักเตือน – ลงโทษเม่ือ
นักเ รียนผิดระเบียบและมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมวินัยด้านการตรงต่อเวลา มี
ภาพรวมในระดับมากแสดงให้เห็นว่าครูมีการส่งเสริมให้
นักเรียนปฏิบัติตนเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา มีการกําหนด
ช่วงเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของนักเรียนในแต่
ละวัน มีการชี้แจง กํากับดูแล รวมท้ังมีการมอบรางวัล
ให้กับนักเรียนท่ีปฏิบัติตนตรงเวลาเพ่ือเป็นขวัญและ
กําลังใจ การส่งเสริมวินัยด้านการเข้าแถว มีภาพรวมอยู่
ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าครูดูแลการเข้าแถวทํา
กิจกรรมต่างๆของนักเรียนเป็นประจํา แนะนําให้
นักเรียนปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีการว่ากล่าวตักเตือนและดําเนินการแก้ไข
สําหรับนักเ รียนท่ีไม่ปฏิบั ติตนในการเข้าแถวท่ีไม่
เหมาะสม รวมท้ังมีการกํากับ ติดตามดูแลการระเบียบ
วินัยในการเข้าแถวอย่างต่อเนื่อง  การส่งเสริมด้านความ
สะอาด มีภาพรวมอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่า ครู
แนะนําให้นักเรียนรักษาความสะอาดร่างกาย และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างสม่ําเสมอ มีการส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและให้นักเรียน
นําไปปฏิบัติได้จริงอย่างถูกต้อง  การส่งเสริมวินัยด้าน
การแสดงความเคารพ มีภาพรวมอยู่ในระดับมากแสดง
ให้เห็นว่าครูส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดง
ความเคารพอย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้มีการแสดงความ

เคารพต้ังแต่คนท่ีบ้านจนถึงท่ีโรงเรียน รวมไปถึงเคารพ
ท้ังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริม
กํากับติดตามการปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความเคารพ
อย่างต่อเนื่อง  การส่งเสริมวินัยนักเรียนด้านการปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน มีภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากแสดงให้เห็นว่าครูส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติของโรงเรียนอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยร่วมมือกับโรงเรียน ในการใช้ระเบียบ
ข้อบังคับ รวมไปถึงการสร้างเจตคติท่ีดีให้กับนักเรียน มี
การว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนท่ีกระทําผิด เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองเม่ือประพฤติผิดระเบียบ
ข้อบังคับ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนท่ีปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนรวมไปถึงมีการกํากับ 
ติดตาม เ ร่ืองการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  

ทองจันทร์  สังขเสนากุล (2550 : 85 – 86 ) 
ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองบทบาทของครูในการส่งเสริม
วินัยในตนเองของนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผลการศึกษาพบว่าครูจะ
เป็นผู้มีบทบาทที่สําคัญในการส่งเสริมวินัยของนักเรียน
เนื่องจากได้อยู่ใกล้ชิด พบปะกับนักเรียนและสอน
นักเรียนทุกวันสามารถท่ีจะสอดแทรกความรู้ คุณธรรม
ด้านความมีวินัยในตนเองให้แก่นักเรียนทุกครั้งท่ีทําการ
สอน ส่วนบทบาทของผู้บริหารก็มีความสําคัญเช่นกัน
ข้ึนอยู่กับรูปแบบในการส่งเสริม เช่นผู้บริหารก็อาจ
ส่งเสริมโดยการกําหนดนโยบายเร่ืองการส่งเสริมวินัยใน
ตนเองของนักเรียนไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป          

พิบูลย์  อ่ิมทรัพย์ (2551 : 68) ทําการศึกษา
เร่ืองบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของ
นักเรียน โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขต
สายไหม ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน
โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร ในการบริหารงาน 5 ด้าน ภาพรวม
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ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทผู้บริหารในการ
ส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนอยู่ในระดับมาก และ
เม่ือจําแนกเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก จํานวน 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ด้านการ
จัดสรรทรัพยากร และด้านการประเมินผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านกระตุ้นและแรงจูงใจ 

ภักดี  พานอ่อน (2551: 86) ทําการศึกษา
สภาพการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนใน
โรงเรียนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 
3  ผลการศึกษาพบว่า สภาพการปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดย
ภาพรวมพบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก  ด้านการสร้างวินัยให้ได้ผลด้วยระบบสัมพันธ์
ขององค์รวม  การเสริมสร้างให้นักเรียนมีความสามัคคี
ท้ังพฤติกรรม จิตใจและสติปัญญา มีระดับการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก 

สุชาติ  แก้วประเสริฐ (2551 : 95) ได้ทําการ
วิจัยชั้นเรียนเรื่อง ความวินัยในตนเองด้านวินัยใน
ห้องเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ของนักเรียนระดับชั้น 
ปวช.1 ภาควิชาช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคโนโลยี
สยาม (ช่างกลสยาม) ผลการศึกษาด้านความมีวินัยใน
ตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่อความสําเร็จทางการ
เรียน พบว่า นักเรียนมีความมุ่งหวังท่ีจะเป็นผู้ประสบ
ความสําเร็จหรือให้ได้รับชัยชนะท้ังนักเรียนท่ีทําประจํา 
และทําบางคร้ัง ส่วนนักเรียนท่ีไม่เคยทํามีอยู่จํานวนหนึ่ง
ท่ีครูต้องกระตุ้นให้เป็นผู้ท่ีอยากประสบความสําเร็จ โดย
อาจจะเริ่มต้นจากการได้รับคําชมเชยจากการประสบ
ความสําเร็จ ในระดับ ประเภทของความถนัด หรือ
ความสามารถท่ีแตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคน 

กุลภัสสรณ์  พิทักษ์ศักดาชัย  (2553 : 47) ได้
ทําการศึกษาปัญหาความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลการศึกษาพบว่า 
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุ รี 
จังหวัดสิงห์บุรี ในด้าน ความซ่ือสัตย์ ความต้ังใน ความ

อดทนมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญท้ังเพศหญิง 
และเพศชายอาจเป็นเพราะว่าการมีวินัยในตนเองสูง
ย่อมมีลักษณะความรับผิดชอบและความซ่ือสัตย์และ
ความสามารถปรับตัวเข้ากับระเบียบสังคมได้ดี อีกท้ัง
สังคมมิได้มุ่งหวังให้เด็กชายและเด็กหญิงมีพฤติกรรม
เหมือนกัน ดังนั้นการฝึกอบรมเด็กแต่ละเพศจึงแตกต่าง
กันเนื่องจากการยอมรับหรือการปฏิเสธจากสังคมมี
ความหมายต่อเด็กหญิงมากกว่าเด็กชายเพราะสังคมจะ
เข้มงวดกวดขันความประพฤติของเด็กหญิงมากกว่า
เด็กชาย ทําให้ในระยะวัยเด็กตอนปลายเด็กหญิงจะ
ซ่ือสัตย์มากกว่าเด็กชาย และช่วงวัยรุ่นเด็กชายก็จะชอบ
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนมากกว่าเด็กหญิง
โดยไม่คํานึงว่าสิ่งนั้นจะยุติธรรมหรือไม่ ส่วนในด้าน
ความเชื่อม่ันในตนเองและความเป็นผู้นําเด็กชายจะมี
มากกว่าเด็กหญิง จึงทําให้ต้องมีการส่งเสริมการมีวินัยใน
ตนเองให้ถูกด้านให้กับท้ังเด็กชายและเด็กหญิงเพ่ือให้
เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 

วัชระมานนท์ ผันอากาศ (2554 : 70) 
ทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสร้าง
วินัยของนักเรียน โรงเรียนบ้านส้มป่อย  อําเภอโนนดิน
แดง  จังหวัดบุรีรัมย์  ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าการนํา
กิจกรรมต่างๆ  เข้ามาเป็นตัวเชื่อมในการพัฒนานาวินัย
นักเรียนทําให้นักเรียนมีการพัฒนาในเร่ืองการรักษาวินัย
เพ่ิมข้ึนไม่ว่าจะเป็น  วินัยด้านการรักษาความสะอาดเขต
บริเวณท่ีรับผิดชอบ ด้านการแต่งกาย  ด้านการเข้าแถว  
และด้านการแสดงความเคารพ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ในประเทศสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมต่างๆ เข้ามากระตุ้น
ให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติทําให้นักเรียนนักศึกษา มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตสํานึกท่ีดีในเรื่องการดูแล
รักษาความสะอาดของเขตบริเวณท่ีรับผิดชอบความ
สะอาดร่างกาย  การแต่งกาย  การเข้าแถวทํากิจกรรม
ต่างๆ  การแสดงความเคารพ  โดยจะเชื่อมโยงไปสู่การ
ส่งเสริมวินัยในตนเอง  นอกจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีใช้
จะ ต้อง มีการ เชื่ อมโยง กันแล้ ว ต้อง มีการติดตาม
พัฒนาการของนักเรียนท้ังท่ีบ้านและที่โรงเรียนและต้อง
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อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย  โดยเฉพาะครูเวร  ครู
ท่ีปรึกษา บุคลากรในสถานศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครองต้อง
สนใจเอาใจใส่อย่างเข้มงวด และมีความกระตือรือร้น  ท่ี
จะพัฒนาวินัยของนักเรียน นักศึกษา จึงจะส่งผลให้
สามารถติดตามแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาวินัยของ
นักเรียน นักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
         การวิจัยคร้ังนี้ผู้ วิจัยได้ ศึกษาปัญหาในการ
ส่ ง เ ส ริ ม วิ นั ย ใ นตน เ อ งขอ ง นั ก เ รี ยน  นั กศึ กษ า
วิทยาลัยเทคนิคลําพูนตามยุทธศาสตร์การผลิตกําลังคน
อาชีวศึกษาสู่สากล ยุทธศาสตร์การยกระดับผู้เรียนและ
ผู้สําเร็จการศึกษาในการส่งเสริมวินัยท้ัง 6 ด้าน คือ วินัย
ด้านการแต่งกาย  วินัยด้านการเข้าแถวทํากิจกรรมหน้า
เสาธง  วินัยด้านการรักษาความสะอาด  วินัยด้านการ
ตรงต่อเวลา  วินัยด้านการแสดงความเคารพ  และวินัย
ด้ านการป ฏิบั ติ ตามกฎ  ระ เบี ยบ  ข้ อบั งคั บของ
สถานศึกษา ดังแผนภาพต่อไปน้ี   
           ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)     (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา (สายสนับสนุน)  ของวิทยาลัยเทคนิคลําพูน 
จํานวน 200 คน จําแนกเป็นผู้บริหาร จํานวน 5 คน  ครู 
จํานวน 134 คน บุคลากรการศึกษา (สายสนับสนุน)  
จํานวน 61 คน   

            กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เลือกโดยการ
เทียบตารางอัตราส่วนของ Krjcie and Morgan (1970 
: 608)  จํานวน 132 คน (เก็บเพ่ิมอีก 20 %) รวมท้ังสิ้น 
160 คน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาท้ังหมด 160 คน  เป็น
กลุ่มผู้บริหาร 4 คน  กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สายสนับสนุน) 156 คน โดยผู้วิจัยสุ่มจากแบบสอบถาม
อย่างสะดวกโดยการเลือกเฉลี่ยแบบสอบถามให้เป็นของ
เพศชาย 89 คน และเพศหญิง 71 คน ซ่ึงผู้วิจัยสามารถ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ครบถ้วน 100 เปอร์เซนต์ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน คือ แบบสอบถาม 

ระดับปัญหาในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลําพูน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ได้แก่ ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ ตําแหน่ง เพศ ประสบการณ์การทํางานมีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
ตอนท่ี 2 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับระดับปัญหาในการ
ส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนระดับปวช.  และ
นักศึกษาระดับปวส. วิทยาลัยเทคนิคลําพูนท้ังหมด 6 
ด้าน โดยแบบสอบถามจะมีการประเมินแยกเป็น
ระดับชั้นปวช. / และปวส.อยู่ในชุดเดียวกัน ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) มี 5 ระดับ และตอนท่ี 3 เป็นข้อคําถาม
ปลาย เปิ ด   เ พ่ื อสอบถามความคิด เ ห็น เกี่ ย วกับ
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน  ซ่ึงผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดจาก
การศึกษาระดับปัญหาการดําเนินงานการส่งเสริมวินัยใน

1. เพศ 
 1.1 ชาย 
 1.2 หญงิ 
2. ตาํแหน่ง 
 2.1 ผูบ้รหิาร 
 2.2 คร ู
    2.3 บุคลากร

 ทางการศกึษา   
(สายสนบัสนุน) 

3. ประสบการณ์ในการ
ทาํงาน 

 3.1 น้อยกวา่ 10 ปี 
  3.2 10 – 20  ปี 
  3.3 20 ปีขึน้ไป 

 

      ความคิดเห็นต่อระดับปญัหา
การส่ง เสริมวินัยในตนเองของ
นักเรยีน นักศกึษาวทิยาลยัเทคนิค
ลําพูนตามยุทธศาสตร์การผลิต
กํ า ลั ง ค น อ า ชี ว ศึ ก ษ า สู่ ส า ก ล 
ยุทธศาสตรก์ารยกระดบัผูเ้รยีนและ
ผู้สําเร็จการศึกษาในการส่งเสริม
การมวีนิยัทัง้  6  ดา้น 
1) วนิยัดา้นการแต่งกาย 
2) วนิยัดา้นการเขา้แถวทาํ 
    กจิกรรมหน้า  เสาธง  
3) วนิยัดา้นการรกัษาความสะอาด 
4) วนิยัดา้นการตรงต่อเวลา 
5) วนิยัดา้นการแสดงความเคารพ  
6) วนิยัดา้นการปฏบิตัติาม 
     กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของ 
     สถานศกึษา 
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ตนเองของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลําพูนตาม
ยุทธศาสตร์การผลิตกําลั งคนอาชีวศึกษา สู่สากล 
ยุทธศาสตร์การยกระดับผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาใน
การส่งเสริมวินัยท้ัง  6  ด้าน  คือ วินัยด้านการแต่งกาย  
วินัยด้านการเข้าแถวทํากิจกรรมหน้าเสาธง  วินัยด้าน
การรักษาความสะอาด  วินัยด้านการตรงต่อเวลา  วินัย
ด้านการแสดงความเคารพ  และวินัยด้านการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาซ่ึงแบบสอบถาม
ฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 
5 ท่าน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหา (IOC) 
อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 และนําแบบสอบถามที่จัดทํา
เรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีบริบทใกล้เคียงกัน จํานวน 30 เพ่ือหาค่า
ความเชื่อม่ัน (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า
มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันท้ังฉบับอยู่ท่ีระดับ 0.989 
ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้ 1 มากและเมื่อตรวจสอบคําถามท่ีเป็น 
Rating Scale ท้ัง 92 ข้อ พบว่ามีค่าอํานาจจําแนกของ
ข้อคําถามท้ังหมด 92 ข้อ อยู่ระหว่าง 0.420 – 0.917 
และเม่ือตรวจสอบเป็นรายด้านท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ วินัย
ด้านการแต่งกาย วินัยด้านการเข้าแถวทํากิจกรรมหน้า
เสาธง วินัยด้านการรักษาความสะอาด วินัยด้านการตรง
ต่อเวลา วินัยด้านการแสดงความเคารพ และวินัยด้าน
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา 
พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันของ (Cronbach’s  
Alpha Coefficient) อยู่ในระดับ 0.976  และเม่ือ
พิจารณาค่าอํานาจจําแนกของข้อคําถามเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ระหว่าง 0.809 – 0.934 ซ่ึงอยู่ในระดับสูงมาก
นั่นคือเคร่ืองมือวิจัยชุดนี้มีค่าความเชื่อม่ันหรือความ
น่าเชื่อถือในระดับสูงทุกข้อและทุกด้าน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้ วิจัยได้ ดําเนินการขอ
หนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเนชั่น ถึง 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคลําพูน เพ่ือขออนุญาตและ
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามในวัน

ประชุมใหญ่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคลําพูนในวันท่ี 19 – 20 
มีนาคม 2558 จากนั้นนําแบบสอบถามที่ได้คืนมา
ท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยคัดแยกตาม
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  จากนั้นนําเข้าข้อมูล
ลงในโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

        ผู้ วิจัยไ ด้ ดํา เนินการวิ เคราะห์สถานภาพ
พ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม เพศ ตําแหน่ง 
และประสบการณ์ในการทํางาน  โดยใช้ค่าสถิติความถ่ี
และค่าร้อยละ วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อระดับปัญหาใน
การส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน  นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน โดยหาค่าเฉลี่ย (    ) เป็นรายด้าน
และโดยรวม  แล้วนําผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปล
ผล  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับปัญหาในการส่งเสริม
วินัยในตนเองของนักเรียน (ระดับปวช.)  กับนักศึกษา 
(ระดับปวส.) วิทยาลัยเทคนิคลําพูน จําแนกตาม เพศ 
โดยใช้สถิติทดสอบ t – test ส่วนการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยระหว่างตําแหน่งและประสบการณ์ในการ
ทํางาน ใช้สถิติทดสอบ Oneway ANOVA ( F – test ) 
หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทํา
การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe) ส่วนข้อเสนอแนะและแนวทาง
แก้ปัญหาของกลุ่มตัวอย่าง นํามาวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) โดยการนับค่าความถี่ของคําตอบ 
และนําเสนอในรูปความเรียงประกอบตาราง  สุดท้ายนํา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลและการอภิปรายผลการวิจัยคร้ังนี้ จะ

กล่าวถึงระดับปัญหาของการมี วินัยในตนเองของ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลําพูน โดยผู้วิจัยจะ
กล่าวถึงประเด็นท่ีสําคัญและน่าสนใจดังนี้ 

x
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ระดับความคิดเห็นต่อระดับปัญหาการส่งเสริม
วินัยในตนเองของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ลําพูน  ท้ัง 6 ด้าน โดยรวมของท้ังนักเรียน (ปวช) 
นักศึกษา (ปวส) อยู่ในระดับมาก   (     = 3.72 และ    
= 3.71) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านท้ัง 6 ด้านจะอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อยท้ังนักเรียน (ปวช) และนักศึกษา (ปวส)  คือ วินัย
ด้านการเข้าแถวทํากิจกรรมหน้าเสาธง (    = 3.82 และ    
= 3.80 )  รองลงมาวินัยด้านการแต่งกาย   (    = 3.77 
และ    = 3.76 )  วินัยด้านการตรงต่อเวลา  (    = 3.73 
และ    = 3.72 )  ส่วนวินัยด้านการแสดงความเคารพ
และวินัยด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ (    = 3.69 และ    = 
3.68 )  และวินัยด้านการรักษาความสะอาด (    = 3.61 
และ      = 3.62 )    

การเปรียบเทียบระดับปัญหาการส่งเสริมวินัย
ในตนเองของนักเรียน (ระดับปวช . )  กับนักศึกษา         
(ระดับ ปวส.) ในแต่ละด้านท้ัง 6 ด้าน จําแนกตามเพศ 
ด้วยค่าสถิติ  t – test  พบว่า วินัยด้านการแต่งกาย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05      
(t = 2.86 , p = .005) ในระดับปวช. และ (t = 2.65 , 
p = .009)  ในระดับ ปวส. วินัยด้านการเข้าแถวทํา
กิจกรรมหน้าเสาธงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05  (t = 2.72 , p = .007)  ท้ังระดับ ปวช. 
และระดับปวส .   วินัยด้านการรักษาความสะอาด 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05      
(t  = 2.83 , p = .005 ) ในระดับปวช.  และ (t = 2.84, 
p = .005 ) ในระดับปวส.  และวินัยด้านการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  (t = 2.86 , p = .005) 
ในระดับปวช. และ (t  = 2.80 , p = .006) ในระดับ
ปวส.  ส่วนวินัยด้านการตรงต่อเวลาและวินัยด้านการ
แสดงความเคารพไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท้ังในระดับปวช. และระดับปวส.  

การเปรียบเทียบระดับปัญหาการส่งเสริมวินัย
ในตนเองของนักเรียน (ระดับปวช .)  กับนักศึกษา        

(ระดับปวส.) ในแต่ละด้านท้ัง 6 ด้าน ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) จําแนก
ตามตําแหน่งบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคลําพูน ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ( p มากกว่า 0.05  ท้ัง 6 ด้านท้ังในระดับ 
ปวช. และ ปวส.) 

การเปรียบเทียบระดับปัญหาการส่งเสริมวินัย
ในตนเองของนักเรียน ( ระดับปวช.) กับ นักศึกษา     
(ระดับปวส.) ในแต่ละด้านท้ัง 6 ด้าน ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) จําแนก
ตามประสบการณ์การทํางาน  ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  (p 
มากกว่า 0.05 ท้ัง 6 ด้าน ท้ังในระดับ ปวช. และปวส.) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย ปัญหาในการส่งเสริมวินัยใน
ตนเองของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลําพูน
ผู้วิจัยมุ่งอภิปรายในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

1.  ระดับปัญหาในการส่งเสริมวินัยในตนเอง
ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลําพูน โดยรวม
อยู่ในระดับ มาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก 
การส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน นักศึกษาเป็นงาน
ท่ีผู้บ ริหาร   ครู  บุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน
สถานศึกษาให้ความสนใจมาก เพราะถ้านักเรียน 
นักศึกษามีวินัยในตนเองที่ดีนั้นก็จะทําให้สถานศึกษามี
ชื่อเสียงในทางท่ีดีและเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองท่ีจะ
ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ชุมชน และสังคมก็จะให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2. การเปรียบเทียบระดับปัญหาในการ
ส่ ง เ ส ริ ม วิ นั ย ใ นตน เ อ งขอ ง นั ก เ รี ยน  นั กศึ กษ า
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน  จําแนกตามเพศ  โดยรวม
แตกต่างกัน  ท้ังนี้ เนื่องจากผู้บริหาร ครู บุคลากร

x

x
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ทางการศึกษา  ท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น
ในเร่ืองสภาพปัญหาการส่งเสริมวินัยในตนเองของ
นักเรียน นักศึกษาที่ต่างกัน โดยเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าวินัยด้านการแต่งกาย วินัยด้านการเข้าแถว
ทํากิจกรรมหน้าเสาธง  วินัยด้านการรักษาความสะอาด  
และวินัยด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
สถานศึกษา  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีเป็น
เพศชายและเพศหญิงจะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน 
อาจเนื่องจากผู้ชายคิดว่าสภาพปัญหาการมีวินัยท่ีเกิดข้ึน
เป็นเรื่องธรรมดาของนักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนสาย
วิชาชีพในเร่ืองการขาดระเบียบวินัยในตนเองอยู่แล้ว 
เพราะบริบทของการเรียนสายอาชีพจะเน้นเร่ืองฝึก
ปฏิบั ติทางช่าง อุตสาหกรรม  ต้องอยู่กับเค ร่ืองไม้
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร การแต่งกายก็จะเป็นไปตามหน้า
งานที่ฝึก และไม่ค่อยจะสะอาดเรียบร้อย รวมไปถึงการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาจะ
ค่อนข้างท่ีจะฝืนระเบียบ เนื่องจากเคยเรียนผ่านมาจาก
ระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซ่ึงค่อนข้างมีระเบียบวินัยท่ี
เค ร่งครัด  พอได้เข้ามาสู่ ระบบการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาท่ีจะเน้นการเรียน การฝึกปฏิบัติงาน รู้หน้าท่ี
ของตนเอง ปล่อยอิสระมีชั่วโมงการฝึกปฏิบัติท่ีค่อนข้าง
ยาวหลายชั่วโมง ทําให้มีเวลาว่างค่อนข้างเยอะหลังจาก
ปฏิบัติงานเสร็จแล้วประกอบกับสถานศึกษาไม่ได้ห้าม
เ ร่ืองการเ ข้าออกนอกวิทยาลัยฯ  ทํา ใ ห้นัก เ รียน 
นักศึกษามักจะทําผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับได้ง่าย  ส่วน
ผู้หญิงอาจจะคิดแตกต่างกันโดยคิดว่าสภาพปัญหาการ
ส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน นักศึกษานั้นจะต้อง
ร่วมมือกันทุกฝ่าย เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน โดยไม่สนใจ
บริบทของผู้เรียนสายอาชีพว่าจะเป็นอย่างไร ในเม่ือเป็น
นักเรียน นักศึกษาแล้วจะต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
เข้าแถวตรงเวลา ปฏิบัติตนอยู่ในกฎ ระเบียบข้อบังคับ
ของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด  ส่วน
วินัยด้านการตรงต่อเวลาและ วินัยด้านการแสดงความ
เคารพ ท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นท่ีไม่
แตกต่างกันอาจเ น่ืองจากเ ม่ือเข้ามาเป็นนักเ รียน 
นักศึกษาแล้วเร่ืองการตรงต่อเวลาในการมาโรงเรียน 

การเข้าชั้นเรียน รวมถึงแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ ต่อ
ครูอาจารย์เป็นสิ่ง พ้ืนฐานท่ีถูกอบรม สั่งสอน และ
ประพฤติปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องแล้วท้ังจากท่ีบ้านและท่ี
โรงเรียนจึงทําให้สภาพปัญหาการส่งเสริมวินัยด้านนี้จึงมี
ความคดิเห็นไปในแนวทางท่ีไม่แตกต่างกัน 

3.  การเปรียบเทียบระดับปัญหาการในการ
ส่ ง เ ส ริ ม วิ นั ย ใ นตน เ อ งขอ ง นั ก เ รี ยน  นั กศึ กษ า
วิทยาลั ย เทคนิคลํ า พูน   จํ าแนกตามตําแหน่ ง ท่ี
ปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกันท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา 
เห็นว่าสภาพปัญหาของการมีวินัยในตนเองของนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลําพูนนั้นเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง
และควรท่ีจะให้ทุกคน ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพราะการขาดระเบียบวินัยใน
ตนเองของนักเรียน นักศึกษาถ้าเกิดข้ึนแล้วไม่มีการ
แก้ไขจะมีผลกระทบต่อทุกๆฝ่าย ในส่วนของผู้บริหารก็
จะมีผลกระทบในส่วนของการกําหนดนโยบาย การ
บริหารจัดการ ภาพรวมของผู้เรียนท่ีผ่านออกไปสู่สายตา
ของสังคม ในส่วนของครูผู้สอนก็จะเกิดผลกระทบใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนซ่ึงเม่ือนักเรียน นักศึกษา
ขาดระเบียบวินัยในตนเองแล้วก็จะไม่ค่อยให้ความ
เคารพ เชื่อฟังเวลาท่ีครูสอน แต่งกายผิดระเบียบเข้ามา
เรียน เป็นต้น รวมถึงในส่วนของบุคลากร เจ้าหน้าท่ี
ต่างๆที่ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันเม่ือนักเรียน นักศึกษา
ขาดระเบียบวินัย เช่น กรณีนักเรียน นักศึกษาติดต่องาน
ทะเบียนก็จะแต่งกายไม่เรียบร้อย พูดจาไม่มีสัมมา     
คาราวะ ไม่มีความเคารพนอบน้อม เป็นต้น ด้วยเหตุผล
ต่างๆเหล่านี้ทําให้ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการ
ส่ ง เ ส ริ ม วิ นั ย ใ นตน เ อ งขอ ง นั ก เ รี ยน  นั กศึ กษ า
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เ ม่ือจําแนกตามตําแหน่ง ท่ี
ปฏิบัติงานนั้นไม่มีความแตกต่างกัน 

4. การเปรียบเทียบระดับปัญหาในการ
ส่ ง เ ส ริ ม วิ นั ย ใ นตน เ อ งขอ ง นั ก เ รี ยน  นั กศึ กษ า
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน  จําแนกตามประสบการณ์ในการ
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ทํางาน  โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกันท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่า สภาพปัญหาการส่งเสริมวินัยในตนเองของ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลําพูนไม่ได้ข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์ในการทํางานของ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
บุคลากรทางการศึกษา เพราะทุกคน ทุกฝ่ายเห็นว่า
สภาพปัญหาวินัยในตนเองของนักเรียน นักศึกษาน้ันเกิด
ข้ึนอยู่เป็นประจําต้องร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุน แก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ประสบการณ์ในการทํางานมากก็เห็นว่าระดับสภาพ
ปัญหาการส่งเสริมวินัยนั้นมีปัญหาอย่างมากต่อเนื่องมา
ตลอด แต่ก็ยังไม่ได้รับการส่งเสริมและแก้ไขเท่าท่ีควร 
จนเกิดความชินชาต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน  ส่วนผู้บริหาร 
ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีประสบการณ์
น้อยเม่ือพบเจอสภาพปัญหาการส่งเสริมวินัยในตนเอง
ของนักเรียน นักศึกษาท่ีเกิดข้ึนก็จะมีความคิดเห็น
เช่นเดียวกันคือเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนแล้วยังไม่ได้รับการ
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเท่าท่ีควร อีกท้ังยังต้อง
เร่งช่วยกันทุกคน ทุกฝ่ายท่ีจะแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน  ด้วย
เหตุผลต่างๆเหล่านี้ทําให้ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา
การส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน  นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เม่ือจําแนกตามประสบการณ์ใน
การทํางานนั้น ไม่มีความแตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ เ รี ย บ เ รี ย ง

ข้อเสนอแนะปัญหาในการส่งเสริมวินัยในตนเองของ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลําพูนดังนี้ 

           ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้บ ริหารวิทยาลัยเทคนิคลําพูนควรมี
นโยบายท่ีชัดเจนในการสั่ งการให้ทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องภายในวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการส่งเสริมความมี
วินัยในตนเองเพราะความมีวินัยในตนเองนั้นเป็น
คุณสมบัติท่ีสําคัญของนักเรียน นักศึกษาทุกคน 

 2. หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงภายใน
วิทยาลัยฯเช่น งานปกครอง  งานกิจกรรม ฯลฯ ควรมี
การจัดทําโครงการแผนงานลงในแผนปฏิบั ติการ
ประจําปีของวิทยาลัยฯ โดยให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วน
ร่วม มีบทบาทหน้าท่ีในการส่งเสริมวินัยในตนเองของ
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนมีการกํากับติดตามผลการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการทําวิจัยเพ่ือหารูปแบบในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความมีวินัยในตนเอง
ของนัก เ รียน  นักศึ กษา  เ พ่ือ ท่ี วิทยาลั ยฯ  จะนํ า
ผลการวิจัยท่ีได้มาปรับใช้ และพัฒนาในการส่งเสริม
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน นักศึกษา  
 2. ควรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของ
บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานการส่งเสริม
วินัยในตนเองของนักเ รียนนักศึกษา  เช่น  พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง เพ่ือน ผู้นําชุมชน พระสงฆ์ เป็นต้น 
 3. วิทยาลัยเทคนิคลําพูนควรมีการศึกษาถึง
สภาพปัจจัยท่ีจะมีผลต่อการมีวินัยในตนเองของนักเรียน 
นักศึกษา โดยอาจแบ่งเป็น ด้านชุมชน ด้านครอบครัว 
ด้านตัวนักเ รียน  นักศึกษาเองและด้านบริบทของ
วิทยาลัยฯ เพ่ือจะได้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลและมีอิทธิพล
ต่อการขาดระเบียบวินัยของนักเรียน นักศึกษา รวมไป
ถึงวิทยาลัยฯ และผู้ปกครองจะได้นําผลการศึกษาไปหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียน นักศึกษาต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วย
ความกรุณาอย่างย่ิงจาก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศิริพร     
เสริตานนท์ อาจารย์ท่ีปรึกษา  ดร.สุดา  เนตรสว่าง  ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ในการให้
คําปรึกษาแนะนํา ตรวจ ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่อง ต่าง  ๆ
ของวิทยานิพนธ์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์ มี
ความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และขอขอบคุณคณาจารย์
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จากมหาวิทยาลัยเนชั่น ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาทางด้าน
การศึกษาและการวิจัย เพ่ือให้ผู้ วิจัยสามารถนําความรู้ 
ประสบการณ์มาปรับใช้ในการทํางาน และขอบคุณครอบครัว
ท่ีคอยให้การสนับสนุน ให้คําปรึกษาและเป็นกําลังใจในการ
ทําวิทยานิพนธ์คร้ังนี้ 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจ  เปรียบเทียบ และศึกษาปัญหารวมท้ังข้อเสนอแนะการบริหาร   ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน จํานวน 13 แห่ง 260 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับของ Likert สถิติท่ีใช้ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบ  One – Way – ANOVA  f (f-test) และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาลักษณะความเรียง ผลการวิจัยพบว่า การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง รายด้านพบว่า กลุ่มท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงท่ีสุด 3.50 รองลงมากลุ่มท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 3.46 และกลุ่มท่ี 3    
มีค่าเฉล่ีย 3.45 เม่ือเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมและรายด้าน
พบว่า ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านอ่ืนๆ แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ปัญหาและข้อเสนอแนะ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ผู้ปกครองมีความต้องการ
ให้บุตรหลานอ่านออกเขียนได้ ซ่ึงเด็กปฐมวัยจะเน้นพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในระดับอนุบาล  จึงเสนอให้สอดแทรกเนื้อหาการอ่านเขียนในนิทานหรือกิจกรรมของเด็กในแต่ละวัน  
 

คําสําคัญ :  การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, มาตรฐานการดําเนินงาน, องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 

Abstract 
 This research aimed to survey, compare, and study problems and suggestions of child 
development center management based on performance standard in local administration 
organization, sub-district municipality, MueangLamphun district, Lamphun province. The 
number of 260 samples was determined from the parents of 13 centers. The instrument was a 
questionnaire with Likert’s 5 level scales and  statistical treatment analyzed by frequency, 
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percentage,  mean, standard deviation, and One - Way - ANOVA. The interpretative content 
was written in a descriptive analysis. The results showed that overall level of the center 
management was average. When considered in each group, the highest value of mean was the 
first group of the center at 3.50, the second at 3.46, and the third at 3.45. The comparison among 
the groups of the centers was found that Academics and Curricular Activities were different 
with a statistical significance level at 0.05, while the others were not significantly different. The 
problems and suggestions were reported that according to the Academics and Curricular 
Activities, the parents would require their children to have readability by adding tales and daily 
activities so as to develop their physical, emotional, social, and mental functions. 
 

Keywords :  Management on Child Development Center, Performance Standard, 
                Local Administration Organization 
 
 

บทนํา  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2545 มาตรา 41 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
มีสิทธิท่ีจะได้รับการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก
ระดับตามความพร้อมและความต้องการภายในท้องถ่ิน 
และพระราชบัญญั ติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกรูปแบบ
มีอํานาจหน้าท่ี ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิง
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงจัดในรูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ . 
2545 - 2559 เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
และศักยภาพคนในท้องถ่ิน ให้มีคุณลักษณะท่ีสามารถ
บูรณาการวิถีชี วิตให้สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการของสังคมและประเทศชาติตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
ภารกิจการจัดการศึกษาท้องถ่ินโดยเฉพาะการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาความ
พร้อมแก่เด็กต้ังแต่แรกเกิดถึงก่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมในการ
เข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศได้พยายามปฏิบัติ

ภารกิจด้านการจัดการศึกษาอย่างเต็มท่ีตามศักยภาพ
ของตนเอง 

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินหลายแห่ง ยังมีความพร้อมแตกต่างกันมาก
สภาพปัญหาท่ีพบยังเป็นปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร 
ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้าน
ความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับการจัดการศึกษาของ
ผู้บริหาร (กองราชการส่วนตําบล กรมการปกครอง, 
2539,หน้า 12)  และจากสภาพการจัดการศึกษาท่ีผ่าน
มา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ไม่ทราบบทบาทหน้าท่ีใน
การจัดการศึกษาตามอํานาจหน้าท่ีของตนเองทําให้ขาด
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีจุดอ่อนด้านบุคลากรคือ
ส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการ 
ศึกษาและอํานาจการตัดสินใจส่วนใหญ่อยู่ท่ีผู้บริหาร
ท้องถ่ิน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกระทรวง 
มหาดไทย,2549, หน้า 5)   สําหรับงบประมาณในการ
บริหารจัดการนั้นได้รับการจัดสรรจากภาครัฐส่วนหนึ่ง
สําหรับใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหาร
กลางวันค่าอาหารเสริม(นม)   ค่าวัสดุอุปกรณ์สื่อการ
เรียนรู้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณท่ีมาจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเอง เพ่ือสนับสนุนให้การบริหาร
จัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
และสอดคล้องกับการศึกษาแห่งชาติ 
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 จากข้อมูลดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยซ่ึงได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีในตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา รับผิดชอบดูแลศูนย์
พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
ผ่านแนวคิดมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามมาตรฐาน 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้าน
บุคลากร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้าน
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ
ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือนํา
ผลการวิจัยท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและดําเนินการหาแนวทางการพัฒนาให้
ได้คุณภาพตามมาตรฐานสําหรับการรองรับการประเมิน
จากท้ังภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตลอดจนนําผลการศึกษามาใช้ เป็นแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ มี
คุณภาพ พร้อมท้ังนําปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงาน   ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้ อีกท้ังยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามมาตรฐานการเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยเร่ืองการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
มีเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
 ไพบูลย์ ช่างเรียน (2532:17) ให้ความหมาย
การบริหาร ว่า  หมายถึงระบบท่ีประกอบไปด้วย
กระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารท้ังทาง
วัตถุและคนมาดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ ท่ี
กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  ( Educational 
Administration) หมายถึง กระบวนการท่ีเกี่ยวกับการ
วางแผน กาจัดองค์การ การนํา การควบคุมการใช้
ทรัพยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บุคคลและ
สังคมมีความเจริญงอกงามโดยการถ่ายทอดความรู้ การ
ฝึก  การอบรม  การสืบสวนทาง วัฒนธรรม  การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้าง
องค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การ
เรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตหรือหมายถึง กระบวนการทํางานด้วยบุคคล
และทรัพยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้
ผู้เรียนและสังคมมีความเจริญงอกงามโดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสวน ทางวัฒนธรรม 
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การ
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สร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดการสิ่งแวดล้อม 
สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 เ ย า วพา  เ ด ช ะคุ ป ต์  ( 2 5 42 :13)  ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของการบริหารว่า การใช้ศาสตร์และศิลปะ
เพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท้ังนี้ การบริหารเป็นการประสานงาน การอํานวยความ
สะดวกและการให้บริการแกผู่้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการบริหาร
เพ่ือให้การศึกษาอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กให้ได้รับพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่าง
เหมาะสมต่อเนื่องไปพร้อมกันทุกๆ ด้าน ประสบการณ์
ต่างๆ จะเป็นประสบการณ์ตรงที่หลากหลายเหมาะสม
กับวัยและบริบทของสังคม ท่ีเด็กอาศัยอยู่ ท้ังนี้เป็นไป
เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความสุขกับการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างบ้าน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชนเพ่ือให้เด็กเติบโตเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณค่าต่อไป 
 

มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมายถึง สถานท่ีสําหรับดูแลและให้การศึกษาแก่เด็ก
อายุระหว่าง 3 - 5 ปี มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา เป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดต้ัง
ข้ึนเอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของส่วนราชการต่างๆ ท่ี
ถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัด/มัสยิด กรมการศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมการ
พัฒนาชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3-5 ปี) รับ
ถ่ายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ ฯลฯ ซ่ึงต่อไปนี้ เรียกว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เด็กเป็นทรัพยากรท่ี

ทรงคุณค่า และมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาเด็กให้ได้รับความ
พร้อมท้ังด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาจึงนับเป็นภารกิจสําคัญท่ีหน่วยงานซ่ึง
รับผิดชอบจะต้องตระหนัก และให้ความสนใจ เพ่ือให้
การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
เหมาะสมกับวัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในฐานะ
หน่วยงานซ่ึงมีภารกิจหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการพัฒนา
เด็ก ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วย
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในรูปแบบใดก็ตาม ท้ังองค์การบริหารส่วนตําบล 
เทศบาล หรือเมืองพัทยา ล้วนมีบทบาทท่ีสําคัญในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังสิ้น ปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้จัดต้ังและดําเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมท้ังรับถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ซ่ึงเดิมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนราชการ
ต่างๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ 
ด้าน เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงได้จัดทํา
มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ถือปฏิบัติ ในการดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน แบ่งมาตรฐานการดําเนินงาน 6 ด้าน 
ไ ด้ แ ก่  ( ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถ่ิ น 
กระทรวงมหาดไทย, 2553, หน้า 4) 

 1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2. ด้านบุคลากร 
 3. ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความ 

  ปลอดภัย 
 4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
 5. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุก

  ภาคส่วน 
 6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 กนกอร อุณาพรหม (2553:บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเร่ืองการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 
ศึกษาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม 2) เปรียบเทียบการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดนครพนมตามความคิดเห็น
ของข้าราชการ ผู้ดูแลเด็กและประธานคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน และ 3)
ศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ข้าราชการ  จํานวน 
36 คน  ผู้ ดูแลเด็ก  จํานวน  57 คน  และประธาน
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 55 คน รวม 
132 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซ่ึงมีอํานาจ
จําแนกระหว่าง 0.30-0.87 และค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามท้ังฉบับ 0.94 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการทดสอบค่าที (t-
test) ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลังสูตร ด้านบุคลากรและการบริหาร
จัดการ ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก
ชุมชน 
 2. การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมือง 

จังหวัดนครพนม  ตามความคิดเห็นของข้าราชการ  
ผู้ดูแลเด็กและประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าแต่ละด้านไม่
แตกต่างกัน 
 3. การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมือง 
จังหวัดนครพนมตามความคิดเห็นของผู้ท่ีมีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 4. การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมือง 
จังหวัดนครพนมด้านท่ีต้องการหาแนวทางพัฒนามี      
2 ด้าน คือ ด้านอาหาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก
ชุมชน ซ่ึงผู้วิจัยได้เสนอแนวทางพัฒนาไว้แล้ว 
 วิรัตน์  ทองวิจิตร์ (2553:บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เร่ือง การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามความต้องการของชุมชน:
ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาลตําบลเทพราช  การวิจัยคร้ังนี้  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ความต้องการของชุมชน:ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาล
ตําบลเทพราช กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่  ผู้ปกครอง
ในเขตเทศบาลตําบลเทพราชที่มีบุตรหลานอายุไม่เกิน   
4 ปี จํานวน 136 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติท่ีใช้วิเคราะห์
ข้อมูล คือค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  การทดสอบค่า ที  การวิ เคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ่  
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามความต้องการของชุมชน 
เทศบาลตําบลเทพราช โดยภาพรวมและรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ด้านอาคารสถานท่ี 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบุคลากรและการ
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บริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากประชาชน 
 2. การเปรียบเทียบการดําเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามความ
ต้องการของชุมชน เทศบาลตําบลเทพราช จําแนกตาม
เพศโดยรวมและรายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ยกเว้นด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 3. การเปรียบเทียบการดําเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามความ
ต้องการของชุมชน เทศบาลตําบลเทพราช จําแนกตาม
อาชีพโดยรวมและรายด้านพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสรุปได้ว่า การจัดการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความต้องการในการจัด
การศึกษาทุกด้านเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการท่ีสมบูรณ์ ท้ัง
ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามวัย 
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นรากฐานท่ี
สําคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในสังคม เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการ
ท่ีทําให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน   ให้
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถ
เกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใช้ ในการวิจัยค ร้ังนี้ ได้แก่ 
ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน 13 แห่ง รวม
ท้ังหมด 805 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่
กลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาโดยอาศัยการสุ่มอย่างง่าย (Sample 
Random Sampling) โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน Krejcie and 

Morgan (1970) อ้างใน วิรัตน์ ทองวิจิตร์ (2553 :4) ได้
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 260 คน 

 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ คือ
แบบสอบถาม ประมาณค่า 5 ระดับของ Likert (1993) 
อ้างใน วิรัตน์ ทองวิจิตร์ (2553:48) สอบถามเกี่ยวกับ
การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาล
ตําบล  อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ซ่ึงมีเนื้อหาและ
รูปแบบ 3 ตอนประกอบด้วย 
 ตอนท่ี1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เกี่ยวกับกลุ่ม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็น
การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาล
ตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ลักษณะเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
รวม 6 ด้าน จํานวน 57 ข้อ แบ่งเป็น 1) ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้านบุคลากร 3) ด้าน
อาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4) ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ด้านการมีส่วน
ร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ 6) ด้าน
ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตอนท่ี 3 เป็น
คําถามแบบปลายเปิดเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาล
ตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน 6 ข้อ 

ซ่ึงแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ปรากฏค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยท่ีได้คือค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.96 - 1.00 นําแบบ 
สอบถามท่ีจัดทําเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) 
กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีมีบริบทใกล้เคียงกัน 
จํานวน 30 คน    เพ่ือหาค่าความเชื่อม่ันปรากฏค่า
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สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันท้ังฉบับท่ี .98 และค่า
สัมประสิทธ์ิรายด้าน ด้านการบริหารจัดการ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ค่าสัมประสิทธ์ิ ท่ีได้ คือ .88  ด้าน
บุคลากร ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได้ คือ .88   ด้านอาคาร 
สถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ค่าสัมประสิทธ์ิท่ี
ได้ คือ .91  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ค่า
สัมประสิทธ์ิท่ีได้ คือ .85 ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได้ คือ .88 
และ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ค่า
สัมประสิทธ์ิท่ีได้ คือ .89 ตามลําดับ และค่าอํานาจ
จําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.32 - 0.94  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน 13 แห่ง รวม
ท้ังหมด 805 คน  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 260 
คน  นําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนท้ังหมดมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ทุกฉบับจําแนกแบบสอบถามโดยการคัด
แยกฉบับตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วนําข้อมูลจาก
แบบสอบถามท่ีได้บันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือ
ทําการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยหาค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เสนอใน
รูปแบบตาราง   
 2. วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตําบล  อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กด้านบุคลากรด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยด้านวิชาการและกิจกรรมตาม

หลักสูตร และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วน แล้วหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย   

  (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) 

3. วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แล้วนํามาทดสอบความแตกต่าง One–Way–ANOVA  
F-test เพ่ือทดสอบนัยสําคัญความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มข้ึนไป ซ่ึงแตกต่างกันตามกลุ่มศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เม่ือพบความแตกต่าง จึงทําการทดสอบ
ต่อเป็นรายคู่ ท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ด้วย
วิธีการของ Scheffe 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ 
โดยนํามาวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) และ
วิเคราะห์เนื้อหาโดยวิธีเขียนในลักษณะความเรียง  

 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน  โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  เ ม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนทุกภาคส่วน อยู่ในระดับปานกลาง และ
ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ
ปานกลาง น้อยท่ีสุดคือด้านบุคลากรอยู่ในระดับปาน
กลาง  พิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่า ประเด็นท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดําเนินงานของ
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก และการบริหารงาน
ในรูปของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือผู้บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กดูแลบริหารศูนย์ฯเหมาะสมกับตําแหน่ง ระดับ
ปานกลาง  

2) ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นท่ี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือผู้ดูแลเด็กรับฟังความ
คิดเห็นของท่านเสมอ อยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉลี่ย 
รองลงมาคือผู้ดูแลเด็กมีวัยวุฒิเหมาะสม อยู่ในระดับ
ปานกลาง และผู้ดูแลเด็กดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของ
ท่านได้อย่างดี อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด
คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผู้ดูแลเด็กเพียงพอ ระดับปาน
กลาง  

3) ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ
แรกคือ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัย อยู่
ในระดับมาก รองลงมาคือ สถานท่ีของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพียงพอต่อการทํากิจกรรมของบุตรหลานอยู่ใน
ระดับมาก และสถานท่ีต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
สะดวกต่อการเดินทาง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยน้อย
ท่ีสุด คือห้องเรียนเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม ระดับ
ปานกลาง  

4) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ประเด็นพบว่าประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ์การเ รียนการสอนท่ี
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ บุตรหลานของ
ท่านมีการเปล่ียนแปลงทางด้านการพูด สามารถสื่อสาร
ได้ดี อยู่ในระดับปานกลาง และผู้ดูแลเด็กเอาใจใส่ในการ
เรียนการสอนเป็นอย่างดี อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
น้อยท่ีสุด  คือบุตรหลานของท่านมีความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับปานกลาง  

5) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนทุก
ภาคส่วน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา

เป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ
แรกคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการออกตรวจเย่ียมเด็กท่ี
บ้าน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม (นม) อยู่ในระดับ
ปานกลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมกับชุมชน
เสมอ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือท่าน
ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนทุนทรัพย์การดําเนินการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับปานกลาง  
 6) ด้านส่ง เสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายประเด็นพบว่าประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก
คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองด้าน
การดูแลเด็กปฐมวัย  อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ท่าน
มีความรู้สึกท่ีดีต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ใน
ระดับปานกลาง และมีการประสานความร่วมมือกับ
องค์กรในท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด มีการนําบุตร
หลานของท่านไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับชุมชน ระดับปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมและ
รายด้าน พบว่าโดยรวมและด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ด้านอ่ืนๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยมีรายละเอียดความแตกต่างรายคู่ ดังนี้ 
 1 )  การบริหารศูน ย์ พัฒนา เด็ ก เล็ กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญจํานวน 1 คู่ คือ กลุ่มท่ี 1 
กับ กลุ่มท่ี 3  
 2 )  การบริหารศูน ย์ พัฒนา เด็ ก เล็ กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านวิชาการกับ
กิจกรรมตามหลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
จํานวน 2 คู่ คือ กลุ่มท่ี 1 กับกลุ่มท่ี 2 และ กลุ่มท่ี 1 
กับกลุ่มท่ี 3  

เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นเฉพาะท่ีแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 14 
ประเด็น มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การบริหารศูน ย์ พัฒนา เ ด็ก เล็ กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นการเสนอ
แนวทางการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แตกต่าง
กันอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ  .05 แต่เ ม่ือ
พิจารณาความแตกต่างรายคู่แล้วพบว่าไม่มีรายคู่ใด
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2) การบริหารศูน ย์ พัฒนา เ ด็ก เล็ กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
จํ า แนกตามกลุ่ ม ศู น ย์ พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ ก  ประ เ ด็ น
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 1 คู ่คือ กลุ่มท่ี 1 กับกลุ่มท่ี 2 

3) การบริหารศูน ย์ พัฒนา เ ด็ก เล็ กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเหมาะสม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 1 คู่ คือ กลุ่มท่ี 1 
กับกลุ่มท่ี 2  
 4) การบริหารศูน ย์ พัฒนา เ ด็ก เล็ กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นบุตรหลาน
ของท่านมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 1 คู่ คือ 
กลุ่มท่ี 1 กับกลุ่มท่ี 2  

 5) การบ ริหารศูน ย์ พัฒนา เ ด็ก เล็ กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
จํ า แนกตามกลุ่ ม ศู น ย์ พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ ก  ประ เ ด็ น
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ แต่เม่ือพิจารณาความแตกต่างรายคู่
แล้วพบว่าไม่มีรายคู่ใดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 

6) การบ ริหารศูน ย์ พัฒนา เ ด็ก เล็ กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นผู้ดูแลเด็ก
เอาใจใส่ในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่เม่ือพิจารณาความแตกต่าง
รายคู่แล้วพบว่าไม่มีรายคู่ใดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

7) การบ ริหารศูน ย์ พัฒนา เ ด็ก เล็ กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นการ
เปลี่ ยนแปลงทางด้านการพูด  สามารถสื่อสารได้ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 2 คู่ คือ 
กลุ่มท่ี 1 กับกลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 1 กับกลุ่มท่ี 3  

8) การบ ริหารศูน ย์ พัฒนา เ ด็ก เล็ กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแจ้งปัญหาด้านการเรียนของบุตรหลานให้ท่าน
ทราบเสมอ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่
เม่ือพิจารณาความแตกต่างรายคู่แล้วพบว่าไม่มีรายคู่ใด
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

9) การบ ริหารศูน ย์ พัฒนา เ ด็ก เล็ กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสอนให้บุตรหลานของท่านมีความม่ันใจกล้า
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แสดงออกในทางท่ีถูกต้อง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติจํานวน 2 คู่ คือ กลุ่มท่ี 1 กับกลุ่มท่ี 2 และกลุ่ม
ท่ี 1 กับกลุ่มท่ี 3  

10) การบริหารศูนย์ พัฒนาเ ด็กเล็กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีส่วนร่วมกับชุมชนเสมอ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่เม่ือพิจารณาความ
แตกต่างรายคู่แล้วพบว่าไม่มีรายคู่ใดแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

11) การบริหารศูนย์ พัฒนาเ ด็กเล็กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นท่านมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 1 คู่ คือ กลุ่มท่ี 1 
กับกลุ่มท่ี 3  

12) การบริหารศูนย์ พัฒนาเ ด็กเล็กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นท่านมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 1 คู่ คือ กลุ่มท่ี 1 
กับกลุ่มท่ี 2  

13) การบริหารศูนย์ พัฒนาเ ด็กเล็กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการออกตรวจเย่ียมเด็กท่ีบ้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 2 คู่ คือ กลุ่มท่ี 1 กับ
กลุ่มท่ี 2 และ กลุ่มท่ี 2 กับกลุ่มท่ี 3  

14) การบริหารศูนย์ พัฒนาเ ด็กเล็กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กมีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองด้านการดูแลเด็ก
ปฐมวัย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 2 
คู่ คือ กลุ่มท่ี 1 กับกลุ่มท่ี 2 และ กลุ่มท่ี 1 กับกลุ่มท่ี 3 

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน จากแบบสอบถามตอนท่ี 3 พบว่า 

ปัญหาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
พบว่าปัญหาท่ีมีค่าความถี่สูงสุดในแต่ละด้าน คือ ด้าน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบปัญหาว่า
ต้องการให้ขยายถึงระดับชั้นประถมศึกษา ด้านบุคลากร 
พบปัญหาว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผู้ดูแลเด็กไม่เพียงพอ 
ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบ
ปัญหาว่าห้องเรียนไม่เป็นสัดส่วน ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร พบปัญหาว่าต้องการให้บุตร
หลานอ่านออกเขียนได้ ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนทุกภาคส่วน พบปัญหาว่าขาดการวางแผน
ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน และด้านส่งเสริมเครือข่าย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พบปัญหาว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วม
น้อยในการจัดการเรียนรู้ของเด็ก ส่วนข้อเสนอแนะการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  พบว่า ข้อเสนอแนะท่ีมี
ค่าความถี่สูงสุดในแต่ละด้าน คือด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบข้อเสนอแนะว่า ควรวางแผนการ
ขยายรับนักเรียนถึงระดับชั้นประถมศึกษา ด้านบุคลากร 
พบข้อเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมจํานวนครูผู้ดูแลเด็ก ด้าน
อาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบ
ข้อเสนอแนะว่าควรจัดห้องเรียนให้เป็นสัดส่วน ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบข้อเสนอแนะว่า
ควรฝึกการเขียนอ่านให้คล่อง ด้านการมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนทุกภาคส่วน พบข้อเสนอแนะว่าควรเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
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ร่วมกัน และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
พบข้อเสนอแนะว่าควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  เทศบาลตําบล  อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน  ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นการวิจัยท่ีสําคัญและ
น่าสนใจ สามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 เม่ือเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวม
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  กล่าวคือ  กลุ่มท่ี 1 กับกลุ่มท่ี 3  ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะบริบทในการบริหารศูนย์พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
ของท้ังสองกลุ่มตามมาตรฐานการการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ัง 6 ด้านคือ ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้าน
อาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้าน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วม 
และการสนับสนุนทุกภาคส่วน และ ด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย แสดงให้เห็นว่ามีระดับ
การปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน ทําให้เกิดข้อแตกต่างระหว่าง
ศูนย์ท้ังสอง อาจเป็นเพราะการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนของศูนย์เอง หรือบริบทของตัวผู้เรียนท่ีมีความ
แตกต่างกัน 

เม่ือเปรียบเทียบรายด้าน พบว่าด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  จํานวน 2 คู่ คือ กลุ่มท่ี 1 กับ 
กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 1 กับ กลุ่มท่ี 3 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
การบริหารด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรมี
ความแตกต่างกันจึงทําให้การพัฒนาทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในตัวเด็กเกิดความ
แตกต่างกันในแต่ละสถานท่ี  ซ่ึงผู้ปกครองอาจเห็นว่า

เด็กทุกคนมีพัฒนาการทางการศึกษาท่ีไม่เท่ากัน  ในเชิง
ประจักษ์ผู้ปกครองอาจพบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาด
อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับบุตรหลานหรือ
มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีแตกต่างกัน  เด็กยังขาด
ความม่ันใจความกล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง  การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการพูด  การสื่อสาร  ยังขาด
พัฒนาการหรือเด็กสื่อสารในเชิงลบเช่นการ ด่า หรือการ
สบถคําหยาบ   ซ่ึงตรงกับสมมุติฐานท่ีว่าการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
ความแตกต่างกัน และสอดคล้องกันกับ กนกอร    อุณา
พรหม  (2553:บทคัดย่อ )  ท่ี ไ ด้ศึกษาเ ร่ืองการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซ่ึง
พบว่า  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าในแต่ละ
ด้านไม่แตกต่างกันประเด็นนี้จึง ขัดแย้งกัน เพราะ
ประเด็นด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ท่ีพบมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ดังนั้นการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลตําบล  อํา เภอเ มืองลํา พูน  จั งหวัดลํา พูน 
ผู้บริหารศูนย์ในแต่ละกลุ่มควรให้ความตระหนักในการ
พัฒนาตามมาตรฐานการดําเนินงานทุกด้าน โดยเฉพาะ
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ  มีการพัฒนาส่งเสริม
ทางด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีการ
ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
 

ข้อเสนอแนะในเชิงการบริหาร 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรมีการ
ประสานงานระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือสร้าง
เครือข่ายประสานการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม 
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ตามภารกิจ ให้สอดคล้อง สัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  
 2. ผู้บริหารท้องถ่ินควรให้ความสําคัญ และ
กําหนดนโยบายในการบริหารเกี่ยวกับการศึกษา ท่ีเอ้ือ
ต่อการจัดการศึกษาในเขตปกครองของตนเอง โดย
จัดสรรงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรสนับสนุน
หน่วยงานการศึกษา ให้เหมาะสมและเพียงพอ หรือมี
แผนการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
และชัดเจนเนื่องจากปัจจุบันนี้ผู้บริหารท้องถ่ินบางแห่ง
ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ซ่ึงต้องตระหนักให้ความสําคัญกับการส่งเสริมพัฒนาท้ัง
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาระดับการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลกับสถานรับเลี้ยงเด็กของ
เอกชน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการสัมภาษณ์
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล 

3. ค ว ร ศึ ก ษ า เ พ่ิ ม เ ติ ม จ า ก ปั จ จั ย ท่ี
นอกเหนือจากมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น ปัจจัยท่ีส่งผล
กระทบจากการเมืองท้องถ่ิน 
 4. ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้นําชุมชนหรือ
ผู้นําท้องถ่ิน เกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อไปใน
อนาคต 
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บทคัดย่อ  
           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดลําพูน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 
175 รูป เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคํานวณหาค่า     
f – test ผลการวิจัยพบว่า การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในจังหวัดลําพูน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจาณาเป็นรายด้ายพบว่า ทุกด้านมี
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ด้านความขยัน ด้านความมีวินัย และด้านความ
มีน้ําใจ ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือด้านความสะอาด  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการบริหาร
โรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดลําพูน จําแนก
ตามระดับชั้น พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นด้านความสะอาด
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 

คําสําคัญ :  การบริหารโรงเรียน, หลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ, โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
 
Abstract  
            This research aimed to study  management upon eight basic morals in general Buddhist 
scripture school in Lamphun province. The number of 175 samples was recruited from novice 
monk students of grade levels at high school in the area. The instrument was questionnaire with 
a statistical treatment analyzed by frequency, percentage,mean,standard deviation, and f-test. 
The results showed that the overall level of opinions toward school management upon eight 
basic morals in the area was moderate. When considered in  each aspect, the value of moderate 
level on the opinions from the most to the least accordingly:Dillgence,Discipline,Good Spirit, 
and Tidiness. The comparison of student opinions toward the school management upon eight 
basic morals among grade levels was found that overall and each aspect were different at the 
non-significance level of 0.05,except for Tidiness that was different with the significance level 
of 0.05 

 
Keywords :   School Management, Eight Basic Morals, General Buddhist Scripture School 
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บทนํา  
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีรัฐกําหนดให้มีข้ึนตามความ
ประสงค์ของคณะสงฆ์ เพ่ือให้พระภิกษุสามเณร มี
ความรู้ท้ังทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป เป็นการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้พระภิกษุสามเณร เป็นศาสน
ทายาทท่ีดี มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคําสอน น้อมนํา
หลักธรรม และพระวินัยไปประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ชีวิต เกิดปัญญาสามารถดํารงอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข และช่วยสืบทอด ปกป้อง รักษา
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง แต่ทว่าในปัจจุบันได้เกิด 
วิกฤตศรัทธาทางพระพุทธศาสนาข้ึน เนื่องจากการ
ประพฤติปฏิบัติตนท่ีไม่เหมาะสมกับสมณะวิสัยของพระ 
ภิกษุสามเณร โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรท่ีศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  อาทิเช่น 
ด้านการไม่สํารวมอาจาระ การประพฤติผิดหลักธรรม
วินัย  ในการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดลําพูน ร่วมกับ
สํ านักงานพระพุทธศาสนาจั งห วัด  เ ม่ือ วัน ท่ี  18 
กรกฎาคม  2557  ได้พูดถึงเร่ืองนี้ ซ่ึงในท่ีประชุมก็มีมติ
เห็นชอบให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ได้ตระหนักถึงการบริหารงาน และการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะคุณธรรมพ้ืนฐาน  8  
ประการ อันประกอบด้วย 1) ความขยัน 2) การประหยัด 
3) ความซ่ือสัตย์ 4) ความมีวินัย 5) ความสุภาพ 6) ความ
สะอาด 7) ความสามัคคี และ 8) ความมีน้ําใจ  หลัก
คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ถือเป็นหลักธรรมที่สําคัญ
ในการบริหารจัดการศึกษา เพราะจะส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความประพฤติท่ีดีงาม จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะ
ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง  วัด
พระเจ้าตนหลวง ตําบลศรีเต้ีย อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ลําพูน จึงสนใจและต้องการศึกษา การบริหารโรงเรียน
ตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดลําพูน โดยมี
วัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษา  เปรียบเทียบ การบริหาร
โรงเรียนตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ลําพูน และนําผลที่ ไ ด้จากการวิจัย ไปใช้ปรับปรุง  
พัฒนา และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเห็นผล
เป็นรูปธรรมต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
          1. เพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียนตามหลัก
คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดลําพูน 
          2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนตาม
หลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของ  โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดลําพูน จําแนก
ตามระดับชั้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยเร่ืองการบริหารโรงเรียนตามหลัก
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน  มีเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี บริบทของสนาม
ท่ีศึกษา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 แนวคิด ทฤษฎี การบริหารโรงเรียนตามหลัก
คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 
          แมค เกรเกอร์ (Mc Gregor) อ้างถึงใน อุทัย  
บุญประเสริฐ์ (2543:26-31)  กล่าวถึง การบริหารแบบ
มีส่วนร่วม มีสองแนวทางคือ ทฤษฎี X  ทฤษฎี Y  ตาม
แนวคิดของทฤษฎี X  เชื่อว่ามนุษย์ข้ีเกียจและขาดความ
รับผิดชอบ ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการบังคับหรือการควบคุม
การทํางานอย่างใกล้ชิด ส่วนทฤษฎี Y เชื่อว่ามนุษย์มี
ความขยันชอบทํางานโดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าสภาพการ
ทํางานท่ีมีความเหมาะสม และคนมีส่วนร่วมในการ
ทํางานโดยไม่ถูกบังคับก็จะมีความรับผิดชอบมากขึ้น 
และความคิดเกี่ยวกับความเป็นองค์การของโรงเรียน
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แนวความคิดของการบริหารปัจจุบันเชื่อว่า องค์การมิใช่
เป็นเพียงเครื่องมือสําหรับการบรรลุเป้าหมายหรือ
ผลผลิตเชิงปริมาณเท่านั้นแต่องค์การเป็นสถานท่ีสําหรับ
การดํารงชี วิตและการพัฒนาด้วยรวมไปถึงในด้าน
รูปแบบการตัดสินใจ การสั่งการในระดับสถานศึกษา
ควรมีลักษณะร่วมมือกันใช้อํานาจระหว่างครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน ตลอดจนศิษย์เก่าเพ่ือสะท้อนสภาวการณ์
ปัจจุบัน ความต้องการในอนาคต ซ่ึงจะต้องระดม
สติปัญญาและแนวคิดให้สมาชิกได้มีโอกาสเรียนรู้และ
พัฒนาให้บริหารโรงเรียนได้สํา เ ร็จอีก ท้ัง ยังสร้าง
ความรู้สึกผูกพันกับโรงเรียนด้วย การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากความเชื่อเร่ืองธรรมชาติของ
มนุษย์ท่ีมีความต้องการพ้ืนฐาน ความคิดเกี่ยวกับความ
เป็นองค์การของโรงเรียน รูปแบบของการตัดสินใจ การ
สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กลยุทธ์การใช้อํานาจ ทักษะ
เฉพาะในการบริหารการตามทฤษฎีการบริหารตลอดจน
ความมีอิสระในการใช้และบริหารทรัพยากรด้วยตนเอง 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึงกระบวนการท่ีบุคคล
ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานท้ังทางด้านการแสดง
ความคิดเห็น การตัดสินใจ การรับผิดชอบ การวางแผน
การปฏิบัติงานตลอดจนการประเมินผลโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์หรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจ
เกิด ข้ึนจากการบริหารในองค์การ  (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ,2543) ได้กล่าวไว้ว่า ด้วยภาวะ
วิกฤติทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม ซ่ึงประเทศไทยต้อง
เผชิญอยู่ขณะนี้เม่ือพิจารณาอย่างรอบด้านหนทางท่ีจะ
ผ่อนคลายคนไทยทุกคนก็ควรหันหน้าเข้าหากัน ร่วมคิด
ร่วมแรง ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา ทุกฝ่ายยอมลดเป้าหมาย
เพ่ือพบกันคร่ึงทาง เพ่ือความอยู่รอดปลอดภัย ความ
เจริญของประเทศอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน จะด้วยวิธีใดก็
ตามสิ่งสําคัญท่ีจะช่วยพัฒนาคนในชาติให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ด้วยกาย วาจา ใจ การศึกษาก็มีความสําคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ การแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุค
โลกาภิวัฒน์ก็ข้ึนอยู่กับการศึกษา การพัฒนาการเมืองก็
ข้ึนอยู่กับการศึกษา สังคมกําลังเสื่อมโทรมก็ต้องหันไป

พ่ึงการศึกษา การพัฒนาการศึกษาจึงเป็นเงื่อนไขสําคัญ
ของการพัฒนาประเทศ ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึด
คุณธรรมนําความรู้สร้างความตระหนักสํานึกในคุณค่า
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี 
วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน
ของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงความร่วมมือของ
สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบัน การศึกษาเพ่ือพัฒนา
เยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุขโดยคุณธรรม 
8 ประการ พ้ืนฐานประกอบด้วย 1) ขยัน คือ ผู้ท่ีมีความ
ต้ังใจเพียรพยายามทําหน้าท่ีการงานอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องในเรื่องท่ีถูกท่ีควร สู้งาน มีความพยายาม ไม่
ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีทํา ต้ังใจทําหน้าท่ี
อย่างจริงจัง 2) ประหยัด คือ ผู้ท่ีดําเนินชีวิตความเป็น 
อยู่อย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ 
คิดก่อนซ้ือ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า 
ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ รู้จักทําบัญชี รายรับ รายจ่าย ของ
ตนเองอยู่เสมอ 3) ซ่ือสัตย์ คือ ผู้ท่ีมีความประพฤติตรง
ท้ังต่อเวลา ต่อหน้าท่ี ต่อวิชาชีพมีความจริงใจปลอดจาก
ความรู้สึกลําเอียงหรืออคติ ไม่ใช้ เล่ ห์กลคดโกงท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าท่ีของตนเองปฏิบัติอย่าง
เต็มท่ีและถูกต้อง 4) มีวินัย คือ ผู้ท่ีปฏิบัติตนในขอบเขต 
กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กรและ
ประเทศ โดยที่ตนยินดีปฏิบัติอย่างเต็มใจและต้ังใจ ยึด
ม่ันในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติรวมถึง
การมีวินัยท้ังต่อตนเองและสังคม  5) สุภาพ คือ ผู้ท่ีมี
ความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มี
สัมมาคารวะเรียบร้อยไม่ก้าวร้าว รุนแรง หรือวางอํานาจ 
ข่มผู้อ่ืนท้ังโดยวาจา และท่าทางเป็นผู้มีมารยาทดีงาม
วางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 6) สะอาด คือ ผู้ท่ี
รักษาร่างกาย ท่ีอยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตไม่ให้ขุ่นมัว มีความ
แจ่มใสอยู่เสมอ ปราศจากความมัวหมองท้ังกาย ใจ และ
สภาพ แวดล้อมมีความผ่องใสท่ีเจริญตาทําให้เกิดความ
สบายใจแก่ผู้พบเห็น 7) สามัคคี คือ ผู้ท่ีเปิดใจกว้าง รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตนท้ังในฐานะ
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ผู้นํา  และผู้ตามท่ีดี มีความมุ่ง ม่ันต่อการรวมพลัง 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพ่ือให้การงานสําเร็จลุล่วงสามารถ
แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้ มีเหตุมีผล
ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ความคิดและความเชื่อ พร้อมท่ีจะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติและสมานฉันท์  8) มีน้ําใจ คือ ผู้ให้และผู้
อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุข
ส่วนตัวเพ่ือทํา ประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน เห็นอกเห็นใจ และ
เห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์และผู้ท่ีมีความเดือดร้อน มี
ความเอื้ออาทรเอาใจใส่ อาสาช่วยเหลือสังคมด้วย
แรงกายและสติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพ่ือบรรเทา
ปัญหาหรือร่วมสร้าง สรรค์สิ่งท่ีดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 
สรุปได้ว่าหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 เป็นประการเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน สถาบัน การศึกษาเพ่ือพัฒนาเยาวชน
ให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุขโดยคุณธรรม 8 
ประการ 

งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
          พระมหาลําพึง ธีรปญฺโญ (เพ็ญภู่) (2554 : 88) 
ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนนวมินทราชู ทิศมัชฌิมจังหวัดนครสวรรค์ 
ผลการวิจัยพบว่าในการบริหารงานโรงเรียนใช้การ
บริหารงานธรรมาภิบาลส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ข้อ
ค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบุคลากรได้ทําตามความรู้
ความสามารถท่ีเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการและตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการบริหารกิจการนักเรียนเป็นไปตามระเบียบของ
ทางหน่วยงาน โดยการปกครองนักเรียนมีการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบั ติอย่างเคร่งครัด  มีการปฏิบั ติ 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญในการบริหารงาน
วิชาการซ่ึงเน้นความเป็นธรรม ตามระเบียบงานธุรการ 
การเงิน งบประมาณ พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ การบริหารตามหลักนิตนธรรมนี้ เป็น
แนวทางให้ข้าราชการไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
หรือครูผู้สอนจะต้องนํามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ให้เป็นไปในทางเดียวกันสร้างความเป็นระเบียบวินัยให้
เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกคนจะต้องยอมรับกฎระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีได้ร่วมกันกําหนดข้ึนและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัดโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องคอย
กํากับดูแลส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ อันจะส่งผลให้การดําเนินงานด้านต่าง ๆ 
ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ   
       เพ็ญนภา พิลึก (2556:134) ได้ศึกษาการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษา : 
กรณีศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมในการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 1) ด้านการ
ครองตน  ตามหลักสัปปุ ริสธรรม  7 ของผู้บ ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีต่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ
บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักสัปปุริสธรรม  7 อยู่ในระดับมาก ทุกข้อเป็นลําดับ 
2) ด้านการครองคน ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีต่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ
บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
ประยุกต์ในหลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 อยู่ในระดับมากทุกข้อเป็นลําดับ 3) 
ด้านการครองงาน ตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีต่อการประยุกต์ใช้ หลักธรรมพุทธธรรม
ในการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักอิทธิบาท 4 อยู่ในระดับมากทุกข้อเป็นลําดับ   
           ทองพูน  สวัสดิรักษ์ (2556:120) ได้ศึกษาเร่ือง
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในสถานศึกษา อําเภอ
ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 185 คน 
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ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการครองตน 
จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความ
คิดเห็น เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมอยู่ใน
ระดับมาก ท่ีค่าเฉลี่ย 4.03 แสดงให้เห็นว่า สถานศึกษา
มีการนําเอาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารและการ
ประพฤติปฏิบั ติ จนก่อเกิดเป็นนิสัย ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีระเบียบวินัย 
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงานและนักเรียน การ
บริหารงานตามหลักคุณธรรมนับว่าเป็นสิ่งท่ีมีความ 
สําคัญมากในการบริหารองค์กรและสถานศึกษา  ถ้า
ผู้บริหารและครูผู้สอนหรือบุคลากร ยึดหลักคุณธรรมใน
การทํางานจะสร้างความรัก ความสามัคคีข้ึนในองค์กร 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องยึดหลัก
คุณธรรมนี้เป็นสําคัญ ให้ความรักความเมตตา เห็นอก
เห็นใจ ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีความขยัน
อดทน ยึดม่ันในความถูกต้องดีงาม และเป็นแบบอย่างท่ี
ดีต่อบุคลากรในองค์กรหรือสถานศึกษา อันจะส่งผลให้
บุคลากรตั้งใจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงการ
ประพฤติตนจะต้องปฏิบั ติ ตัวดีจึ งจะได้ชื่อ ว่าเป็น
ผู้บริหารท่ีมีคุณธรรม ส่งผลให้เป็นท่ีรักใคร่ เคารพนับถือ 
ยกย่อง ศรัทธาของครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอด
ถึงชุมชน  คุณธรรม มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงสําหรับ
การบริหารสถานศึกษา เพราะถ้าหากผู้บริหารสถาน 
ศึกษา ครู และเจ้าหน้าท่ี นําหลักธรรมมาบูรณาการใน
การบริหารงานหรือในหน้าท่ีการงานก็จะส่งผลให้การ
ดําเนินงานหรือการบริหารงานในองค์กร มีแต่ความสุข 
ความเรียบร้อย และจะส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ ท่ีมีหลัก 
ธรรมเป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิต เพราะได้รับการ
อบรมจากผู้บริหาร ครู  และเจ้า หน้าท่ี ท่ีนําเอาหลัก
คุณธรรมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
หลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ จะเป็นแบบอย่าง
ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีย่ิง   
          
 
 

วิธีการวิจัย 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ ในการวิจัย  ประกอบด้วย 
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน จํานวน 8 
โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโฮ่งหลวง 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านแจ่ม โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดพระธาตุห้าดวง โรงเรียนอินทะวิทยา โรงเรียน
หอปริยัติศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระเจ้าตน
หลวง โรงเรียนพรหมจักรสังวร และโรงเรียนชัยวงศา
พัฒนา  ในปีการศึกษา 2557 (ข้อมูลจาก แบบ จ.3 ณ 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2557) มีจํานวนนักเรียน ท้ังหมด  
320 รูป 
          กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้กําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชากรนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน ประกอบด้วย ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 59 รูป ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จํานวน 61 รูป และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 55 รูป  
ตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  R.V.Krejcie 
and Morgan. (1970:607- 608) (อ้างใน อุเทน ปัญโญ, 
2553,หน้า 140) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 175 รูป 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
           เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ คือ
แบบสอบถาม ประมาณค่า  5 ระดับ ของ  ลิ เคิ ร์ท 
สอบถามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมคุณธรรม
พ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดลําพูน ซ่ึงมี 2 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) เกี่ยวกับระดับชั้นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนตามหลัก
คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาศึกษา จังหวัดลําพูน ลักษณะ
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เป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
รวม 8 ด้านได้แก่ 1) ด้านความขยัน 2) ด้านความ
ซ่ือสัตย์ 3) ด้านความประหยัด 4) ด้านความมีวินัย 5) 
ด้านความสะอาด 6) ด้านความสุภาพ 7) ด้านความ
สามัคคี  และ 8) ด้านความมีน้ําใจ ซ่ึงแบบสอบถาม
ฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 
ท่าน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหา (IOC) 
เท่ากับ 0.98      

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           ผู้ วิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากนักเรียน
มัธยมปลายโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดลําพูน จํานวน 8 โรงเรียน  ในปีการศึกษา 2557 
มีจํานวนนักเรียนท้ังสิ้นจาํนวน  320 รูป ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน  175 รูป ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 
175 ฉบับ  นําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนท้ังหมดมา
ตรวจสอบความสมบู รณ์ ทุกฉบับ  นํ า ข้อ มูลจาก
แบบสอบถามท่ีได้บันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือ
ทําการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
            ผู้ วิจัยได้ ดําเนินการวิเคราะห์การบริหาร
โรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
ลําพูน จําแนกตามระดับชั้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยใช้ค่าสถิติความถ่ี ค่าร้อยละ วิเคราะห์ระดับความ
คิดเห็นของบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 
ประการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดลําพูนโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและโดยรวม  
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการบริหารโรงเรียนตามหลัก
คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูนจําแนกตาม
ระดับชั้นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสถิติทดสอบ 
Oneway ANOVA ( F- test) หากพบความแตกต่าง

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการเปรียบเทียบเป็นราย
คู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe) และนําเสนอในรูป
ความเรียงประกอบตารางสุดท้ายนําผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมาสรุปและอภิปรายผล            

ผลการศึกษา 
         การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 
8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาจังหวัดลําพูน โดยรวม พบว่า การบริหารโรงเรียน
ตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดลําพูน โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ด้านความขยัน  
รองลงมาคือด้านความมีวินัย  และด้านความมีน้ําใจ   
และค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดด้านความสะอาด และสามารถ
สรุปเป็นรายด้านได้คือ ด้านท่ี 1 ความขยัน โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า 
ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก 3 ลําดับแรกคือ ครูมาปฏิบัติ
หน้าท่ีตรงตามเวลา  รองลงมาคือ ครูมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี และครูมีความเอาใจใส่ต่อการจัดการศึกษา  
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ครูปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ขยันขันแข็ง และครูมีความเพียรในการสั่งสอนอบรม
นักเรียน  ด้านท่ี 2 ความประหยัด โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ด้านท่ีมี
ค่าเฉลี่ยมาก 3 ลําดับแรก คือ ครูใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างประหยัด รองลงมา คือ มีการส่งเสริมให้นักเรียน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และครูเป็นแบบอย่างท่ีดีสําหรับ
นักเรียนในการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  ประเด็นท่ี
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดมีการจัดกิจกรรมออมทรัพย์ข้ึนใน
สถานศึกษา ด้านท่ี 3 ความซ่ือสัตย์ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็น
ท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก 3 ลําดับ แรกคือ ครูของโรงเรียนมีความ
ซ่ือสัตย์สุจริตท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน รองลงมา คือ ครู
ของโรงเรียนบริหารงานโดยยึดหลักความถูกต้องและ
เป็นธรรม และมีการส่งเสริมให้นักเรียนไม่ทุจริตในการ
ทําข้อสอบ และมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความซ่ือสัตย์
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ต่อตนเองและผู้ อ่ืน ประเด็นท่ีมีค่า เฉลี่ยน้อยท่ีสุด 
ประเด็นครูของโรงเรียนเป็นท่ีไว้วางใจของบุคคลอ่ืนได้
เสมอ และมีการพิจารณาความดีความชอบด้วยความ
เป็นธรรม และยุติธรรม ด้านท่ี 4 ความมีวินัย โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่า  ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก 3 ลําดับ แรกคือ 
ประเด็นแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของ
โรงเรียน รองลงมา คือ โรงเรียนมีระเบียบแบบแผนใน
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ และส่งเสริมให้นักเรียน
ปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียน ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ย
น้อยท่ีสุด คือ รู้จักเคารพกฎระเบียบปฏิบัติของของ
องค์กร และสังคม  ด้านท่ี 5 ความสุภาพ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก 3 ลําดับ แรกคือ  ครูของ
โรงเ รียนมีกิ ริยามารยาทดี ย้ิมแย้มแจ่มใส  สุภาพ
เรียบร้อย  รองลงมา คือ ครูของโรงเรียนรู้จักให้เกียรติ
บุคคลอ่ืนอยู่ เสมอ และส่ง เสริมให้นักเ รียนนุ่ ง ห่ม
เรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียน  และครูของโรงเรียน
มีกิริยาวาจาท่ีไพเราะสุภาพ อ่อนหวาน  ประเด็นท่ีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ครูของโรงเรียนรู้จักอ่อนน้อมถ่อม
ตนต่อผู้ใหญ่ ด้านท่ี 6 ความสะอาด โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า 
ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูง 3 ลําดับแรก คือ โรงเรียนมีการ
มอบหมายหน้า ท่ี ใ ห้ค รู รับผิ ด  ชอบอย่างชัด เจน   
รองลงมา คือ มีการจัดเก็บขยะแบบแยกขยะ  และ
โรงเรียนมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรม Big cleaning 
day  ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด โรงเรียนมีการจัดเวร
ให้นักเรียน ในการรักษาความสะอาดสถานท่ี ด้านท่ี 7 
ความสามัคคี  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เ ม่ือ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า  ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูง 
3 ลําดับแรก คือ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
จัดการเรียนการสอน รองลงมา คือ ครูเห็นแก่ประโยชน์
ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และครูมีความ
รักใคร่ปรองดองกันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก  ประเด็นท่ีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักใคร่
สามัคคีปรองดองกัน และให้ความสําคัญต่อกิจกรรมท่ี

โรงเรียนจัดข้ึน และเข้าร่วมทุกครั้ง ด้านท่ี 8 ความมี
น้ําใจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายประเด็นพบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ
แรก คือ รู้จักเสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือประ โยชน์
ของส่วนรวม รองลงมา คือ ครูมีน้ําใจสําหรับนักเรียนอยู่
เสมอ และครูมีมีน้ําใจต่อเพ่ือครูอยู่ตลอดเวลา ด้านท่ีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่
หวังสิ่งตอบแทน  
         ผลการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนตาม
หลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน  จําแนก
ตามระดับชั้น เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยรวม พบว่า 
การบริหารโรงเ รียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน  8 
ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดลําพูนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นด้าน
ความสะอาดแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 จึง
ได้ดําเนินการทดสอบหาความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย
วิธีการของเชฟเฟ่ ผลปรากฏว่า ด้านความสะอาด
โดยรวมแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นมีประเด็นท่ีแตกต่างคือ
การจัดเรียงเอกสารบนโต๊ะทํางานอย่างเป็นระเบียบ  
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
         ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารโรงเรียน
ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน โดยรวม
และรายด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรกคือ ด้านความขยัน รองลงมาคือด้านความมี
วินัย และด้านความมีน้ําใจ ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดด้านความ
สะอาด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดลําพูนเป็นโรงเรียนท่ี
จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักธรรมที่ เน้นด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงามของมนุษย์ มีการ
กําหนดแนวทางการในการเรียนการสอนอย่างชัดเจนถึง
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การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  เ พ่ือให้พระภิกษุ 
สามเณร ได้มีความรู้ทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป
ตามความมุ่งหมายในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พุทธศักราช 2545 และฉบับท่ี 3 
พ.ศ. 2553 ท่ีต้องการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ัง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและ
พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง มีดุลย
ภาพ  โดยครู และ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องทําตัวเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนในด้านการปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ซ่ึงสอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีเห็นสมควรให้มีการปลูกฝัง
คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการแก่เยาวชนไทย หากเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านสามารถท่ีจะอภิปรายผลได้ดังนี้ 
ด้านความขยัน จากการวิจัยพบว่า นักเรียนมีระดับความ
คิดเห็นต่อสภาพการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรม
พ้ืนฐาน 8 ประการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.50) แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่ามี
ประเด็นครูมาปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามเวลา ครูมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี และ ครูมีความเอาใจใส่ต่อการจัด
การศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และประเด็นครูมี
การแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ครูทํางานได้ รับ
มอบหมายได้เป็นอย่างดี  ครูมีความเพียรในการสั่งสอน
อบรมนักเรียน และครูปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความขยัน
ขันแข็งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะ
การทํางานของครูและผู้บริหารโรงเรียนบางรายยังขาด 
ความต้ังใจเพียรพยายามทําหน้าท่ีการงานอย่างต่อเนื่อง
ขาดความสมํ่าเสมอ ขาดความอดทนและขาดการตั้งใจ
ทํางานอย่างจริงจัง ผู้บริหารโรงเรียนควรเร่งสร้างและ
ปลุกจิตสํานึกให้แก่บุคลากรในสังกัดให้มีความตระหนัก
ในหน้าท่ีของตนและทําตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่
นักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ McGregor (1960) ได้
กล่าวถึงทฤษฎี X และ ทฤษฏี Y เป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ได้ศึกษาแนวคิด

เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการจูงใจที่รวมการจูงใจของ
ผู้ปฏิบัติงานไว้ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี x กล่าวว่า 
ผู้ปฏิบัติงานส่วนมากเกียจคร้าน ไม่ชอบทํางาน และ
พยายามหลีกเลี่ยงงาน วิธีการควบคุมผู้ปฏิบัติงานต้องใช้
วิธีรุนแรง ใช้อํานาจบังคับ ไม่มีความรับผิดชอบในการ
ทํางานมีความกระตือรือร้นน้อย แต่ต้องการความ
ปลอดภัยมาก ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ไม่ชอบทํางานพยายาม
หลีกเลี่ยงงานเม่ือมีโอกาส แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์
สนใจประโยชน์ส่วนตัวไปด้วย ทฤษฎี Y กล่าวว่า 
ผู้ปฏิบัติงานชอบท่ีจะทุ่มเทกําลังกายใจให้กับงาน ไม่
ชอบการขู่บังคับ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมี
ความกระตือรือร้น และมีความคิดริเร่ิมลักษณะบุคคล
ตามทฤษฎี เป็นแนวคิดท่ีคํานึงถึงจิตวิทยาของบุคคล
อย่างลึกซ้ึง และเป็นการมองพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์การจากสภาพความเป็นจริง โดยเชื่อว่า การมี
สภาพแวดล้อมและการใช้แนวทางท่ีเหมาะสมจะทําให้
บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายของตนเองและเป้าหมายขององค์การ และยัง
สอดคล้องกับ การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ความขยัน หมายถึง ความต้ังใจเพียรทํา
หน้าท่ีการงานอย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ อดทนไม่ท้อถอย
เม่ือพบอุปสรรค ความขยันต้องควบคู่กับการใช้ปัญญา 
แก้ปัญหาจนเกิดผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย ผู้ท่ีมีความ
ขยัน คือ ผู้ท่ีต้ังใจทําอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องท่ีถูกท่ี
ควร เป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้า
เผชิญอุปสรรค รักงานท่ีทํา ต้ังใจทําหน้าท่ีอย่างจริงจัง 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความหมายของ
ความขยันหม่ันเพียรไว้ว่า หมายถึงผู้ ท่ีมีความเพียร
พยายามทําหน้าท่ีการงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องใน
เร่ืองท่ีถูกท่ีควร สู้งาน  มีความพยายามไม่ท้อถอย กล้า
เผชิญอุปสรรค รักงานท่ีทํา ต้ังใจทําหน้าท่ีอย่างจริงจัง  
ด้านความประหยัด จากการวิจัยพบว่านักเรียนมีระดับ
ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารโรงเรียนตามหลัก
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ท่ีค่าเฉลี่ย 3.47 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่ามีประเด็นครูใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างประหยัดอยู่
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ในระดับมาก  ส่วนประเด็น มีการส่งเสริมให้นักเรียน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีสําหรับ
นักเรียนในการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีการนําทรัพยากรที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้อีก และมีการจัดกิจกรรมการออมทรัพย์ทรัพย์
ขึ้นในสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ในจังหวัดลําพูน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
จํานวนนักเรียน จึงทําให้งบประมาณท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนมีอย่างจํากัด โรงเรียนจึงมีนโยบายส่งเสริม
ให้ครูและนักเรียนใช้ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีอยู่
อย่างจํากัดให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  แต่อาจเป็นเพราะการปฏิบัติตนของครูบาง
รายท่ีไม่มีการถนอมใช้ทรัพย์สิน และ สิ่งของให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า ไม่ยึดหลักความพอดีในการประหยัด
ทรัพย์สิ้น ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน ประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ และโรงเรียนอาจขาดการส่งเสริม
กิจกรรมด้านการออมทรัพย์ของโรงเรียนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง ซ่ึงสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการใน
การส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการในสถานศึกษา โดยได้
ให้ความหมายของ ความประหยัด หมายถึง  ประหยัด 
คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผู้ท่ีมีความประหยัด 
คือ ผู้ท่ีดําเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน 
คิดก่อนใช้ คิดก่อนซ้ือ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน
สิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ
ตนเองอยู่เสมอ  ด้านความซ่ือสัตย์ จากการวิจัยพบว่า
นักเรียนมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ท่ีค่าเฉลี่ย 3.48 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ประเด็นพบว่า ประเด็นครูของโรงเรียนมีความซ่ือสัตย์
สุจริตท้ังต่อตนเองและผู้ อ่ืน อยู่ในระดับมาก ส่วน
ประเด็น การส่งเสริมให้นักเรียนไม่ทุจริตในการทํา
ข้อสอบ การส่งเสริมให้นักเรียนมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง
และผู้ อ่ืน ครูปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงตรง เป็นท่ี
ไว้วางใจของบุคคลอ่ืนได้เสมอ และมีการพิจารณาความ
ดีความชอบด้วยความเป็นธรรมและยุติธรรม อยู่ใน

ระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่า การแสดงออกหรือ
ความประพฤติของครูมีการประพฤติตนด้วยความจริงใจ
และตรงไปตรงมาท้ังกาย วาจาใจ ท้ังต่อตนเอง และ
ผู้ อ่ืน ท้ังต่อหน้าและลับหลัง  แต่ในบางครั้ ง ในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ตรงไป ตรงมาของครูในด้าน
การจัดการเรียนสอนอาจเป็นท่ีชอบใจของนักเรียนบาง
กลุ่ม และอาจจะไม่ชอบใจสําหรับนักเรียนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากความซ่ือสัตย์ยุติธรรม จึงทําให้นักเรียน
มองว่าการปฏิบัติดังกล่าวของครูไม่ยุติธรรมสําหรับ
ตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการได้ให้
ความหมายของความซ่ือสัตย์ว่าเป็นคุณธรรมท่ีเน้นความ
ซ่ือตรงต่อตนเอง หน้าท่ีการงาน คําม่ันสัญญาแบบแผน
กฎหมายและความถูกต้องอันดีงามลักษณะพฤติกรรม 
ประกอบด้วย ซ่ือตรงต่อเวลา ต่องานของตนเองท่ี
กําหนดไว้ ต่อหน้าท่ีการงานท่ีอยู่ในความรับผิด ชอบ
ของตนต่อคุณธรรมท่ียึดถือปฏิบัติ ต่อการนัดหมาย ต่อ
การให้สัญญา ต่อทรัพย์สินของผู้อ่ืน ต่อหน้าท่ีการงาน
ของผู้อ่ืน ต่อระเบียบแบบแผนประเพณี ต่อกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับสังคม ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ต่อข้อมูล
ปัจจุบัน โดยรู้จักจําแนกระหว่างข้อมูลและต่อการ
ประเมินของผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ด้านความมีวินัย จาก
การวิจัยพบว่า นักเรียนมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพ
การบริหารโรงเ รียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน  8 
ประการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีค่าเฉลี่ย 3.49 
แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น ด้านการแต่งกายได้
ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน โรงเรียนมี
ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ งาน ส่งเสริมให้นักเรียน
ปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียน ส่วนประเด็น  ตรงต่อ
เวลาต่อหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างท่ีดีในความ
ประพฤติ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของ
ผู้ปกครอง และรู้จักเคารพ กฎ ระเบียบปฏิบัติของ
องค์กรและสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เป็นโรงเรียนท่ีเน้นในเร่ืองของการประพฤติปฏิบัติ การ
เป็นแบบอย่างท่ีดี และการเป็นผู้นําในเร่ืองของจิต
วิญญาณ ดังนั้นครูและผู้บริหารจึงมีการปฏิบัติตาม
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กฎระเบียบแบบแผนของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด มีการ
แต่งกายท่ีถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี แต่อาจมีนักเรียนบางรูป ไม่
ตระหนักในเร่ืองของการส่งเสริมความมีระเบียบวินัย 
และการปฏิบั ติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  ซ่ึ ง
สอดคล้องกับการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย์ 
มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ แต่ขัดแย้งกับ
งานวิจัยของ พระลําพึง  ธีรปญฺโญ (เพ็ญภู่) ,2554, หน้า 
88 ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียน นวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 145 คน  ผลการวิจัยพบว่า ในการ
บริหารงานโรงเรียนใช้การบริหารงาน   ธรรมาภิบาล
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเฉพาะด้านการ
ครองตน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนรักษา
ระเบียบวินัย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เ พ่ือน
ร่วมงานและนักเรียน ด้านความสุภาพ จากการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าครู
มีกิริยามารยาที่ดีย้ิมแย้มแจ่มใส สุภาพเรียบร้อยอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนประเด็น ส่งเสริมให้นักเรียนนุ่งห่ม
เรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียน รู้จักให้เกียรติบุคคล
อ่ืนเสมอและการประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี รู้จักอ่อน
น้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะว่า นักเรียนในโรงเรียนสังกัดโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นพระภิกษุสามเณร 
โดยรวมแล้วผู้เรียนมีหลักคุณธรรมตามหลักเสขิยะวัตร
ตามพระธรรมวินัยเป็นเบื้องต้น  ดังนั้นครู และผู้บริหาร
โรงเรียนจึงคอยดูแล และชี้แนะนักเรียนในบางประเด็น
ท่ีประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมกับตามหลักคุณธรรม 
สอดคล้องกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2543) 
ได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึด
คุณธรรมนําความรู้สร้างความตระหนัก และพัฒนาคน
โดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุขโดย
คุณธรรม 8 ประการและได้กล่าวถึงด้านความสุภาพไว้

ว่ า  สุภาพ  คือ  ผู้ ท่ี มี ความ อ่อนน้อม ถ่อมตนตาม
สถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะเรียบร้อยไม่
ก้าวร้าว รุนแรง หรือวาอํานาจ และท่าทางเป็นผู้ มี
มารยาทดีงามวางตัวเหมาะสม ด้านความสะอาด จาก
การวิจัยพบว่า นักเรียนมีระดับความคิดเห็นโดยรวมและ
รายประเด็นอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีค่าเฉลี่ย 3.47 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายประเด็นโดยเรียงลําดับจากมากไปหา
น้อย  โรงเรียนมีการมอบหมายหน้าท่ีให้ครูรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน มีการจัดเก็บขยะแบบแยกขยะ มีการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม Big cleaning day มีการตรวจ
สุขภาพอนามัยของนักเรียน จัดเรียงเอกสารบนโต๊ะ
ทํางานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ในชั้นเรียนได้จัดให้มี
เวรดูแลรักษา ความสะอาด และโรงเรียนมีการจัดเวรให้
นักเรียน ในการรักษาความสะอาดสถานท่ี ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะว่า โรงเรียนขาดการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของนักเรียน จึงทําให้นักเรียนบางรูปไม่ได้
ใส่ใจในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และนักเรียนอาจมองในเรื่อง
ของการปฏิบัติหน้าท่ีของครูผู้บริหารเป็นสิ่งท่ีครูและ
ผู้บริหารต้องปฏิบัติเป็นกิจ โดยลืมไปว่าการปฏิบัติในสิ่ง
นั้นๆ แสดงออกถึงความเป็นผู้รักษาความสะอาด ซ่ึง
สอดคล้องกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2547 
: 1196) ได้ให้ความหมายของคําว่า สะอาด ไว้ 2 
ลักษณะ  ความหมายแรกนั้น มุ่งเน้นลักษณะทาง
กายภาพ ซ่ึงนิยามว่า สะอาดก็คือ ไม่สกปรก อันหมาย
รวมถึงการมีความผ่องใส เป็นท่ีเจริญตา ทําให้เกิดความ
สบายใจแก่ผู้พบเห็นความหมายท่ีสองน้ันมุ่งเน้นลักษณะ
ของจิตใจ ซ่ึงสะอาด ก็คือ การมีจิตใจบริสุทธ์ิ  แต่
ขัดแย้งกับงานวิจัย พระมหาลําพึง  ธีรปญฺโญ (เพ็ญภู่),
2554,หน้ า88 ผลการ วิจั ยพบ ว่า   ด้ านคุณธรรม  
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การบริหารงานตามหลักคุณธรรม
อยู่ในระดับมากทุกข้อ การบริหารงานวิชาการโดยยึด
หลักคุณธรรมมีภาวะความเป็นผู้นํา และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา บริหารงานอาคาร
สถานท่ีต่าง ๆ ให้มีความสะดวกปลอดภัย สะอาด 
สวยงาม มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีดีสําหรับครูผู้สอนใช้
หลักคุณธรรมในการบริหารงานสถานศึกษาอยู่ในระดับ
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ดีทุกด้าน จะเห็นได้ว่าท้ังผู้ บริหารและครูผู้สอนให้
ความสําคัญในการบริหารงานในสถานศึกษานี้ ใน
ระดับสูงเช่นกัน ด้านความสามัคคี  จากการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีระดับความคิดเห็นโดยรวมและรายประเด็นอยู่
ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นโดย
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ผู้บริหาร และครูมี
การแลก เปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ
สอน ครูเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน มีน้ําใจรักใคร่ปรองดองกันไม่แบ่งพรรคแบ่ง
พวก กระตุ้นเตือนคนรอบข้างให้อยู่ร่วมกันแบบสามัคคี 
ครูให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการบริหาร
โรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักใคร่สามัคคี
ปรองดองกัน และให้ความสําคัญต่อกิจกรรท่ีโรงเรียนจัด
ข้ึน และเข้าร่วมทุกคร้ัง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมด้านความสามัคคีของครู และ
ผู้บริหาร ยังขาดความเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ท่ีจะทําให้
นักเรียนมองออกถึงความสามัคคีปรองดองกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับทฤษฏีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมี
แนวคิดพ้ืนฐานมาจากความเชื่อเร่ืองธรรมชาติของ
มนุษย์ท่ีมีความต้องการพ้ืน ฐานความคิดเกี่ยวกับความ
เป็นองค์การของโรงเรียน รูปแบบของการตัดสินใจ การ
สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แบบภาวะผู้นํา กลยุทธ์ในการ
ใช้อํานาจ ทักษะเฉพาะในการบริหารตามทฤษฎีการ
บริหาร ตลอดจนความมีอิสระในการใช้และบริหาร
ทรัพยากรด้วยตนเองการบริหารแบบมีส่วนร่วมหมายถึง
กระบวนการที่บุคคลได้มีส่วนเก่ียวข้องในการ ปฏิบัติงา
ท้ังทาง ด้านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การ
วางแผนการปฏิบัติงานตลอดจนการประเมินผล โดยใช้
ความคิดส ร้ างสรรค์และความเชี่ ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประ สงค์หรืการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหารองค์การ ด้านความมี
น้ําใจ จากการวิจัยพบว่า นักเรียนมีระดับความคิดเห็น
โดยรวมและรายประเด็นอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายประเด็น รู้จักเสียสละความสุขส่วนตน 
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนประเด็น 
ครูมีน้ําใจสําหรับนักเรียนอยู่เสมอ ครูมีน้ําใจต่อเพ่ือครู

อยู่ตลอด เวลา แบ่งเบาภาระงานของเพื่อนร่วมงานด้วย
ไมตรีจิตท่ีดี อาสาสมัครทํางานท่ีไม่ใช่หน้าท่ีของตน โดย
มุ่งประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก ให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลแก่ผู้อ่ืนอยู่เสมอ และช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก 
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึง
สอดคล้องกับดังนี้ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2543) ได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา
โดยยึดคุณธรรมนําความรู้สร้างความตระหนัก และ 
พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดี
มีสุขโดยคุณธรรม 8 ประการ โดยกล่าวถึงด้านความมี
น้ําใจไว้ว่า ความจริงใจท่ีไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเร่ือง
ของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์ 
มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความ
ต้องการ ความจําเป็น ความทุกข์สุขของผู้อ่ืน และพร้อม
ท่ีจะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลและกัน ผู้ท่ีมีน้ําใจ คือ 
ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละ
ความสุขส่วนตน เพ่ือทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เข้าใจ เห็นใจ 
ผู้ท่ีมีความเดือด ร้อนอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย
สติปัญญาลงมือปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาหรือร่วม
สร้างสรรค์สิ่งท่ีดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน แต่ขัดแย้งกับ
งานวิจัยของ เพ็ญนภา  พิลึก ,2556,หน้า134 ได้ศึกษา
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษา 
: กรณีศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 169 คน ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ระดับความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ ด้าน
การครองคน  ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีต่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ
บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
         ผลเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนตามหลัก
คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน จําแนกตาม
ระดับชั้น เพ่ือทดสอบสมมติฐานการบริหารโรงเรียนตาม
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หลักคุณธรรมพ้ืนฐาน8ประการของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน จําแนกตาม
ระดับชั้นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความแตกต่างกันจาก
การศึกษาพบว่าการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรม
พ้ืนฐาน8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาจังหวัดลําพูนโดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นด้าน
ความสะอาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
จึงได้ดําเนินการทดสอบหาความแตก ต่างเป็นรายคู่ด้วย
วิธีการ ของเชฟเฟ่ ผลปรากฏว่า ด้านความสะอาด
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นมีประเด็นท่ีแตกต่าง 
คือการจัดเรียงเอกสารบนโต๊ะทํางานอย่างเป็นระเบียบ 
อาจเป็นเพราะว่า ครูและผู้บริหาร บางท่าน อาจมุ่งม่ัน
ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมากจนละเลยไม่ได้ใส่ใจ
ในเรื่องของการจัดวางเอกสารบนโต๊ะทํางาน และอาจ
เป็นเพราะ โรงเรียนไม่ได้มีการประเมินครู จึงทําให้ครู
บางท่านไม่ใส่ใจในการปฏิบัติตนตามหลักของคุณธรรม
พ้ืนฐาน8 ประการ โดยเฉพาะเรื่องของความสะอาด
ความ เป็นระ เบี ยบ เรี ยบ ร้อย  การ เอา ใจ ใส่ ดู แล
สุขลักษณะของตนเอง และท่ีอยู่อาศัยดังนั้นสถานศึกษา
จึงควรตระหนักถึงหลักของการบริหารโรงเรียนโดย
นําเอาหลักคุณธรรม 8 ประการมาใช้เป็นแนวทางในการ
บริหาร ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการเร่งรัดส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2543) ได้ประกาศนโยบายเร่งรัด
การปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 
นําความรู้สร้างความตระหนัก และ พัฒนาคนโดยใช้
คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยง
ความร่วมมือจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข 
โดยคุณธรรม 8 ประการ ในด้านความสะอาด ได้อธิบาย
ไว้ว่า สะอาด คือ ผู้ ท่ีรักษาร่างกาย ท่ีอยู่อาศัย และ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิต
ไม่ให้ขุนมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ ปราศจากความมัว
หมองท้ังทางกาย วาจา และใจ และสภาพแวดล้อมท่ีมี

ความผ่องใสท่ีเจริญตาทําให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบ
เห็น และขัดแย้งกับงานวิจัยของ ทองพูน  สวัสดิรักษ์,  
2556,หน้า 120  เร่ืองการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมใน
สถานศึกษา อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์  กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 185 คน ผลการวิจัยพบว่า  ความ
คิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านการครองตน จากการศึกษา
พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมอยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉลี่ย
แสดงให้เห็นว่า สถานศึกษามีการนําเอาหลักพุทธธรรม
มาใช้ในการบริหารและการประพฤติปฏิบัติ จนก่อเกิด
เป็นนิสัย ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีระเบียบวินัย เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อเพ่ือน
ร่วมงานและนักเรียน 

 
ข้อเสนอแนะ 
           ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
           1. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ควรจัด
กิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
ผู้บริหาร และครู โดยการสร้างจริยธรรมให้เกิดข้ึนใน
องค์กรจนกลายเป็นวัฒนธรรม เพ่ือท่ีจะได้สั่งสอนศิษย์
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
           2. สํานักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัด
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร
และครูผู้สอน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการนําเอาหลัก
ข อ ง พุ ท ธ ธ ร ร ม ม า ใ ช้ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย น  
           3. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ควรจัดทําคู่มือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 
ประการเพื่อท่ีผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนจะได้
นําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยให้
เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 
           4. ผู้บริหารและครู ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรตระหนักถึงความสําคัญ 
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ในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
8 ประการ ให้หลากหลาย ใช้เทคนิคในการจัดกิจกรรมท่ี
จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้  โดย
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเหมาะสมกับสถานการณ์
สภาพแวดล้อม และตัวบุคคลท่ีจะพัฒนา 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป  
           1. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์หลังจากมีการศึกษา
การบริหารโรงเ รียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน  8  
ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา 
         2. ควรศึกษาถึงแนวทางการพัฒนา และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารและครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
          3. ควรศึกษาแนวทางการบริหารงานในสถาน 
ศึกษาตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเขตอ่ืน ๆ ด้วย 
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บทคัดย่อ  
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษา  และหาข้อเสนอแนะระดับการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและ ครู ใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน  จํานวน 97 รูป/คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ี
ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test แบบอิสระ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาใน
ลักษณะความเรียง ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ ด้านการบริหารบัญชี รองลงมาคือ ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  และด้านการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือด้านการจัดสรรงบประมาณ   
 
คําสําคัญ :  การบริหารงบประมาณ, เงินอุดหนุนการศึกษา, โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 
Abstract   

          This research aimed to study, compare, and find out suggestions of educational 
management on Subsidy budget in general Buddhist scripture schools, Lamphun province. The 
samples were 97  
Administrators and teachers in the area. The instrument was a questionnaire with a statistical 
treatment  analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation,  and independent  
t-test. The interpretative content was written in a descriptive analysis. The results showed that 
the level of educational management on subsidy budget in the schools was average by overall. 
When considered in each aspect, the values from the highest to the least value were accordingly: 
(1) Accounting Management, (2) Inventory and Asset Management, Check, Follow-up and 
Assessment, and Expenditure and Operation Report, and (3) Budget Allocation.   
 

Keywords :   Budget Management, Education Subsidy, General Buddhist High School 
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บทนํา  
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนให้แก่พระภิกษุ 
สามเณร มุ่งเน้นวิชาการในด้านพุทธศาสนาเป็นหลัก 
เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ท่ีจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2555 และ
ตามประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 โดยมีพระธรรมวินัย 
และ กฎ ระเบียบ ของคณะสงฆ์เป็นพ้ืนฐาน ในการ
ดําเนินงานพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการบริหาร
การศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ .  2546 มาตรา 35 ได้
กําหนดให้สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผลให้ภารกิจ อํานาจหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบของโรงเรียนปรับเปล่ียนไป อีกท้ัง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2553 มาตรา 39 กําหนดให้กระทรวงกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง 
ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาน้ัน สถานศึกษา
จะต้องดําเนินงานต่างๆภายใต้กรอบของอํานาจหน้าท่ี
ตามกฎหมายซึ่ ง ในการบ ริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาเป็นการบริหาร และจัดสรรงบประมาณท่ี
ได้รับจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นํามา
บริหารสถานศึกษาโดยตรงดังนั้นการใช้จ่ายงบประมาณ
ท่ีได้รับการจัดสรรต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องและใช้จ่ายอย่างถูกต้อง รัดกุม สามารถ
ตรวจสอบได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ใน
การพัฒนาสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้า อาจกล่าวได้ว่า 
“ เ งินงบประมาณ” เป็นปัจจัยสํ าคัญเพราะหาก
สถานศึกษามีรายได้น้อยการพัฒนาย่อมไม่ก้าวหน้า 
ดังนั้น สถานศึกษาจะต้องพยายามพัฒนาการศึกษาและ

จัดหารายไ ด้  เ พ่ือใช้ เป็นค่ า ใช้จ่ ายในการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ในการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา บุคคลผู้มีอํานาจ ได้แก่ 
ผู้จัดการสถานศึกษา, ผู้อํานวยการสถานศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีของสถานศึกษา ดังนั้นบุคคล
เหล่านี้จึงต้องมีความรู้และความเข้าใจในการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาและจากการท่ีกลุ่มงาน
ตรวจสอบภายในสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้
เข้าตรวจสอบการบริหารงานงบประมาณ การเงินและ
บัญชีพร้อมตรวจเอกสารประกอบการรับ-จ่ายเงินของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ลําพูน ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2556  และได้สรุปเป็น
ภาพรวมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ในจังหวัดลําพูนว่ายังขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีการแต่งครูผู้สอนเป็น
เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีของโรงเรียนทําให้ครูผู้นั้น
ทํางานในด้านการงบประมาณได้ไม่เต็มท่ีและทําไม่
ถูกต้อง บุคลากรที่ทําหน้าท่ีทางการเงินไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชีของโรงเรียน  มีการเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีของโรงเรียนบ่อยทําให้การ
ทํางานขาดความต่อเนื่อง และในการจัดซ้ือ-จัดจ้างไม่ได้
ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจากเหตุผล
ดังกล่าว 
        ผู้ วิจัยไ ด้ปฏิบั ติหน้า ท่ี ในฐานะเจ้ าหน้า ท่ี
การเงินและบัญชีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้า
ตนหลวง  วัดพระเจ้าตนหลวง อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ลํ า พูน  จึ ง สน ใจและ ต้อ งการศึ กษาการบ ริหา ร
งบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดลําพูน โดยมี
วัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษา  เปรียบเทียบการบริหาร
งบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาเพ่ือนําข้อเสนอแนะ
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนไปใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และเห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

          1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงบประมาณเงิน
อุดหนุนการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาจังหวัดลําพูน 
          2. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ ระดับการบริหาร
งบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดลําพูน  

 

การทบทวนวรรณกรรม 
         การวิจัยเร่ืองการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน
การศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดลําพูน  มีเอกสารท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 
แนวคิด ทฤษฎี ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

         แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

         Douglas MC Gregor  (1960) อ้างในภาวิดา 
ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร ( 2542หน้า22-23) 
เขาไ ด้ เสนอแนวคิดการบริหารอ ยู่บนพ้ืนของข้อ
สมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ต่างกันทฤษฎี X   
ทฤษฎีนี้เกิดสมมติฐานดังนี้ 1) คนไม่อยากทํางาน และ
หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ  2) คนไม่ทะเยอทะยาน และ
ไม่คิดริเร่ิม ชอบใช้การสั่ง 3) คนเห็นแก่ตนเองมากกว่า
องค์การ 4)คนมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  5) คนมักโง่ 
และหลอกง่ายผลจากการมองธรรมชาติของมนุษย์เช่นนี้ 
การบริหารจัดการจึงเน้นการใช้เงิน วัตถุ เป็นเคร่ืองล่อ
ใจ เน้นการควบคุม การสั่ งการ เป็นต้น ทฤษฎี Y  
ทฤษฎีข้อนี้เกิดจากข้อสมมติฐานดังนี้ 1) คนจะให้ความ
ร่วมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ขยัน 2)คนไม่เกียจคร้าน
และไว้วางใจได้ 3)คนมีความคิดริเร่ิมทํางานถ้าได้รับการ
จูงใจอย่างถูกต้อง 4) คนมักจะพัฒนาวิธีการทํางาน และ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอผู้บังคับบัญชาจะไม่ควบคุม
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จัก

ควบคุมตนเองหรือของกลุ่มมากข้ึน ต้องให้เกียรติซ่ึงกัน
และกันจากความเชื่อท่ีแตกต่างกัน ทําให้เกิดระบบการ
บริหารท่ีแตกต่างกันระหว่างระบบท่ีเน้นการควบคุมกับ
ระบบท่ีค่อนข้างให้อิสรภาพ   
          William G. Ouchi (1965)  อ้างในภาวิดา 
ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร (2542หน้า22-23)  
ทฤษฎี Z ทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของทฤษฎี X , Y  
เข้าด้วยกัน แนวความคิดก็คือ องค์การต้องมีหลักเกณฑ์
ท่ีควบคุมมนุษย์ แต่มนุษย์ก็รักความเป็นอิสระและมี
ความต้องการหน้าท่ีของผู้บริหารจึงต้องปรับเป้าหมาย
ขององค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคคลใน
องค์การ สรุปเพ่ือออมชอมสองทฤษฎี มีองค์ประกอบท่ี
สําคัญ  4  ประการ คือ  1) การทําให้ปรัชญาท่ีกําหนด
ไว้บรรลุ  2) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทํางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ  3) การให้ความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชา  4) การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการ  
ตัดสินใจ การบริหารส่วนใหญ่จะมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ  
2 ประการ นั่นคือความรู้การ บริหารในเชิงทฤษฎี จาก
การศึกษาค้นคว้า และความรู้การบริหารท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ หรือจากการฝึกอบรมหรือจากการทํางาน  
การบริหารงานท่ีจะประสบผลสํา เ ร็จนั้น  จํา ต้อง
ผสมผสานหลักการทางทฤษฎีและประสบการณ์เข้า
ด้วยกันเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติท่ีได้ผลด้วยเพราะการ
ปฏิบัติตามสิ่งท่ีได้เรียนรู้และมีประสบการณ์นั้นจึงจะถือ
ว่าเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าท่ีแท้จริง 

         เงินอุดหนุนการศึกษา 
         เป็นไปตามคู่มือการจัดทําบัญชีและการควบคุม
ทรัพย์สิน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กองพุทธศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
2551 
       1) เงินอุดหนุนการศึกษา หมายถึง รายจ่ายท่ี
กําหนดให้จ่ายเป็นค่าบํารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุน
การดําเนินงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของ
รัฐ ซ่ึงมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกํากับของรัฐ 
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องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สภาตําบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล 
เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงิน
อุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และ
รายจ่ายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบ
รายจ่ายนี้  ประเภทของเงินอุดหนุน มี 2 ประเภท ได้แก่ 
       1.1) เงินอุดหนุนท่ัวไป  หมายถึง เงินท่ีกําหนด 
ให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ   เช่น   ค่าบํารุง
สมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ค่าบํารุงสมาชิก
สหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย เงินอุดหนุนเพ่ือ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะท้องถ่ิน 
เป็นต้น 
       1.2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หม า ย ถึ ง  เ งิ น ท่ี
กําหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตาม
รายละเอียดท่ีสํานักงบประมาณกําหนด เช่นรายการค่า
ครุภัณฑ์ หรือค่าท่ีดินก่อสร้าง เป็นต้น 

รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็น
รายการจ่ายประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปหรือเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนดการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (คู่มือการ
จัดทําบัญชีและการควบคุมทรัพย์สิน โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กองพุทธศาสนา สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,2551 หน้า10) 

          กระบวนการงบประมาณ 
        องค์การท่ีมีการจัดทํางบประมาณจะมี
กระบวนการหรือข้ันตอนของงบประมาณ 4 ข้ัน คือ    
การจัดทํางบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การ
บริหารงบประมาณ และการประเมินผล มาจากแนวคิด
การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป็นนิ ติบุคคล 
กระทรวงศึกษาธิการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคล  กระทรวง 
ศึกษาธิการได้กล่าวถึงขอบข่ายการดําเนินการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาในคู่ มื อการบ ริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคลไว้ดังนี้ การ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป็นนิติ

บุคคล ประกอบด้วยข้ันตอนดังต่อไปนี้ 1) การจัดทํา
และเสนอของบประมาณ 2)การจัดสรรงบประมาณ 3)
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ใช้เงินและผลการดําเนินการ 4) การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 5)การบริหารการเงิน 6) 
การบริหารบัญชี 7)การบริหารพัสดุและสินทรัพย์จะเห็น
ได้ว่าการดําเนินงานในการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาจะมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการในขณะเดียวกันต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการ ท่ีเกี่ยวข้อง จึงมักพบว่าการบริหาร
งบประมาณมักจะพบปัญหาอุปสรรคเกือบทุกข้ันตอน 
ดังนั้นสถานศึกษาจะต้องให้ความสําคัญกับนโยบายการ
บริหารงบประมาณเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน(กรม
สามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. 2546) 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง          
          กาญจนา  กินรี (2553) ได้ศึกษาปัญหาการ
บริหารงบประมาณในองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัด
มหาสารคามพบว่า  
         1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
โดยรวม และจําแนกตามตําแหน่งและสถานท่ีทํางาน
ส่วนใหญ่มีปัญหาการบริหารงบประมาณโดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย ได้แก่ด้านการอนุมัติงบประมาณ ด้านการ
บริหารงบประมาณ ด้านการควบคุมงบประมาณ และ
ด้านการตรวจสอบงบประมาณ และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ปัญหาด้านการ
เตรียมงบประมาณ 
          2) หัวหน้าส่วนการคลังมีปัญหาการบริหาร
งบประมาณมากกว่าปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลใน
ด้านการเตรียมงบประมาณ และการอนุมัติงบประมาณ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
          3) บุคลากรท่ีทํางานในเขตอําเภอนาคูน 
และอําเภอโกสุมพิสัย มีปัญหาการบริหารงบประมาณ
โดยรวมและรายด้านน้อยกว่าบุคลการที่ทํางานในเขต
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อําเภอเชียงยืน อําเภอแกดํา อําเภอชื่นชม และอําเภอ
เมือง 4 ด้าน คือ ด้านการอนุมัติงบประมาณ ด้านการ
บริหารงบประมาณ ด้านการควบคุมงบประมาณ และ
ด้านการตรวจสอบงบประมาณอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
            สมัย  คัจฉะภา (2555) ได้ศึกษาการพัฒนา
ระบบการบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านใหม่
หนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า สภาพการดําเนินงานการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อําเภอไชย
ปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ในการศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานการบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านใหม่
หนองบัวอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ในคร้ังนี้ ผู้
ศึกษาได้ศึกษาตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ 7 
ขอบข่ายภารกิจ คือ 1) การจัดทําและเสนอของบ 
ประมาณ 2) การจัดสรรงบประมาณ 3) การตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผล
การดําเนินงาน 4) การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษา 5) การบริหารการเงิน 6) การบริหาร
บัญชี 7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ผลการศึกษา
โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในราย
ด้าน พบว่า ด้านท่ีมีสภาพการดําเนินงานบริหาร
งบประมาณอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การ
บริหารการเงิน ส่วนด้านท่ีมีสภาพการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับน้อยและมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด้านการจัดทําและ
เสนอของบประมาณสภาพการดําเนินงานบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ด้านการ
จัดทําและเสนอของบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย เม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีสภาพการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ข้อ 6  มีเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานวางแผนกลยุทธ์
แผนพัฒนาการศึกษา รวมท้ังการวางแผนงบประมาณ
ระยะปานกลาง (3 ปี) ส่วนข้อท่ีมีสภาพการดําเนินงาน
อยู่ในระดับน้อย และมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ข้อ 1 การ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียน

สภาพการดําเนินงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน
บ้านใหม่หนองบัว ด้านการจัดสรรงบประมาณ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า 
ข้อท่ีมีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 3 ทําการเสนอแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
สถานศึกษา ส่วนข้อท่ีมีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับ
น้อยและมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือข้อ 4 การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําปี
สภาพการดําเนินงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน
บ้านใหม่หนองบัว ด้านการตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ดําเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยเม่ือพิจารณาใน
รายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับ
มาก และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 7 มีผู้รับผิดชอบในการ
รายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานท่ีชัดเจนและ
รับรู้ท่ัวถึงกันส่วนข้อท่ีมีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับ
น้อยท่ีสุด และมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ข้อ 2 จัดทําแผนการ
ตรวจสอบ ติดตาม และป้องกันความเสี่ยงสําหรับ
โครงการท่ีมีความเสี่ยงสูงสภาพการดําเนินงานบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ด้านการ
ระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายข้อ
พบว่า ข้อท่ีมีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก และ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 6 สนับสนุนให้บุคลากร และ
สถานศึกษา ร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
ส่วนข้อท่ีมีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
และมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือข้อ 2 เสนอแผนระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา และทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบและดําเนินการในรูป
คณะกรรมการสภาพการดําเนินงานบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ด้านการบริหารการเงิน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายข้อ 
พบว่า ข้อท่ีมีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 5 มีคําสั่งแบ่งงาน มอบหมาย
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งานอํานาจหน้าท่ีสําหรับผู้รับผิดชอบในการพัฒนาการ
บริหารการเงินและควบคุมงบประมาณอย่างเป็นระบบ
ชัดเจน ส่วนข้อท่ีมีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับปาน
กลาง และมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือข้อ 7 มีระบบฐานข้อมูล
การบริหารทางการเงิน และควบคุมงบประมาณในงาน
การเงินและพัสดุท่ีเ อ้ือต่อการพัฒนาระบบบริหาร
การเงินและควบคุมงบประมาณสภาพการดําเนินงาน
บริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ด้าน
การบริหารบัญชีโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาในรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีสภาพการดําเนินงานอยู่
ในระดับมากท่ีสุด และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ7 มีคําสั่ง
แบ่งงานมอบหมายงานอํานาจหน้าท่ีสําหรับผู้รับผิดชอบ
ในการพัฒนาการบริหารบัญชีอย่างเป็นระบบชัดเจน 
ส่วนข้อท่ีมีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อยและมี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือข้อ1 มีบันทึกบัญชีท่ีเป็นปัจจุบัน 
สามารถตรวจสอบได้สภาพการดําเนินงานบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ด้านการ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่าข้อท่ีมีสภาพการดําเนินงาน
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 1 การ
แต่งต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากร ในการสํารวจวัสดุ
ครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างท้ังหมด เพ่ือ
ตรวจสอบสภาพการใช้งาน ส่วนข้อท่ีมีสภาพการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับน้อย และมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือข้อ 5 
จัดทําระเบียบการใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการจัดหาของ
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากการศึกษางานค้นคว้าแบบ
อิสระ และการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จะเห็นว่าการปฏิบัติงาน
ท่ีเกี่ยวกับการบริหารการเงิน งบประมาณของโรงเรียนมี
ผู้ได้ศึกษาไว้จํานวนมาก ทําให้เห็นว่าปัญหาในการ
บริหารงบประมาณและสินทรัพย์ในสถานศึกษามีความ
แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม และควรจะได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา หรือควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมให้เห็น
ปัญหาท่ีชัดเจนข้ึน เพ่ือ ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้  
ปัจจัยในการจัดการศึกษาท่ีสําคัญคือ งบประมาณ และ
ในการบริหารงบประมาณมักจะพบปัญหาและอุปสรรค

ทุกข้ันตอน หากสถาบันทางการศึกษาได้ให้ความสําคัญ
กับนโยบายการบริหารงบประมาณ ด้านการจัดสรร
งบประมาณ การบริหารและการดําเนินงานท่ีถูกต้อง  

          สรุป จากการศึกษางานค้นคว้าแบบอิสระ 
และการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จะเห็นว่าการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวกับการบริหารการเงิน งบประมาณของโรงเรียนมีผู้
ได้ศึกษาไว้จํานวนมาก ทําให้เห็นว่าปัญหาในการบริหาร
งบประมาณและสินทรัพย์ในสถานศึกษามีความแตกต่าง
กันไปตามสภาพแวดล้อม และควรจะได้รับการปรับปรุง
พัฒนา หรือควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมให้เห็นปัญหาท่ี
ชัดเจนข้ึน เพ่ือ ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้  ปัจจัย
ในการจัดการศึกษาท่ีสําคัญคือ งบประมาณ และในการ
บริหารงบประมาณมักจะพบปัญหาและอุปสรรคทุก
ข้ันตอน หากสถาบันทางการศึกษาได้ให้ความสําคัญกับ
นโยบายการบริหารงบประมาณ ด้านการจัดสรร
งบประมาณ การบริหารและการดําเนินงานท่ีถูกต้อง 

 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1)  ประชากรในการ วิจั ยประกอบด้วย
ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 20 รูป/คน ครูผู้สอน จํานวน 
107 รูป/คน  ตามตารางดังนี้  
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   2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเลือกโดย
โดยใช้ตารางสําเร็จรูป (Krejcie and Morgan, 
1970:608) อ้างถึง อุเทน  ปัญโญ (2557:140) โดย
กําหนดสัดส่วนตามประชากรในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก โดยนําแบบสอบถามให้
ผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาแจกแก่ครูในโรงเรียนตาม
ความเหมาะสม       

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
          เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ 
คือแบบสอบถาม ประมาณค่า  5  ระดับของ Likert’s 5 
scale(1987)  อ้ า ง ในสมั ย  คั จฉะภา ( 2555หน้ า51) 
สอบถามเก่ียวกับระดับ การบริหารงบประมาณเงิน
อุดหนุนการศึกษา จังหวัดลําพูน  มีการแปรผลของ
ข้อมูลดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยท่ี 4.51-5.00 หมายถึง มีระดับการ
บริหารอยู่ในระดับมาก   

 

 
ค่าเฉลี่ยท่ี 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับการ

บริหารอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ยท่ี 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับการ

บริหารอยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยท่ี 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับการ

บริหารอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยท่ี 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับการ

บริหารอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 ซ่ึงมี 3 ตอนประกอบด้วย 
         ตอนท่ี 1 ข้ อ มู ล ท่ั ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ แ บ บ 
สอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
เกี่ยวกับขนาดของโรงเรียนจํานวน 1 ข้อ  
         ตอนท่ี 2 สอบถาม เกี่ ย วกั บระดั บความ
คิดเห็นการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาศึกษา 
จังหวัดลําพูน ลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ รวม 7  ด้าน จํานวน 56 ข้อ 
แบ่งเป็น 1) ด้านการจัดทําและเสนอของบประมาณ  2) 

ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน       
n =12 

ลําดับ ชื่อโรงเรียน ประชากร 
(รูป/คน) 

สัดส่วน 
ประชากร 

กลุ่มตัวอย่าง
(รูป/คน) 

สัดส่วน 
กลุ่มตัวอย่าง 

1 โรงเรียนโสภณวิทยา   21 16.54 16 16.49 
2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุ 5 ดวง 14 11.02 11 11.34 
3 โรงเรียนหอปริยัติศึกษา 22 17.32 17 17.53 
4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง 12 9.45 9 9.28 
5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยวงศาพัฒนา 14 11.02 11 11.34 
6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโฮ่งหลวง 9 7.09 7 7.22 
7 โรงเรียนอินทะวิทยา 8 6.30 6 6.19 
8 โรงเรียนพรหมจักรสังวร 12 9.45 9 9.27 
9 โรงเรียนปริยัติสามัคคีวิทยา 8 6.30 6 6.19 
10 โรงเรียนปริยัติธรรมทุ่งหัวช้าง 7 5.51 5 5.15 

รวม 127 100.00 97 100.00 
ข้อมูลจากแบบ จ.3  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2557  กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 5  
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ด้านการจัดสรรงบประมาณ   3) ด้านการตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผล
การดําเนินงาน 4) ด้านการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษา 5) ด้านการบริหารการเงิน 6) ด้าน
การบริหารบัญชี  และ 7) ด้านการบริหารพัสดุและ
ทรัพย์สิน  
         ตอนท่ี 3 เป็นคํ าถามแบบปลายเปิดเ พ่ือ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหาร
งบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาศึกษา จังหวัดลําพูน 
จํานวน 7 ข้อ  ซ่ึงแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ปรากฏค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยท่ีได้คือ ค่า IOC  อยู่ระหว่าง 0.96 ถึง 1.00  นํา
แบบสอบถามที่จัดทําเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-
out)  กับประชากรท่ีไ ม่ ใช่กลุ่ ม ตัวอย่าง ท่ี มีบ ริบท
ใกล้เคียงกัน จํานวน 30 รูป/คน เพ่ือค่าความเชื่อม่ัน
ปรากฏค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันท้ังฉบับท่ี 0.98 และ
ค่ าสั มประสิท ธ์ิ ราย ด้านการจั ด ทํ าและ เสนอขอ
งบประมาณ ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได้คือ .77 ด้านการจัดสรร
งบประมาณค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได้คือ .78  ด้านการ
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน
และผลการดําเนินการค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได้คือ .77  ด้าน
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาค่า
สัมประสิทธ์ิท่ีได้คือ .78  ด้านการบริหารการเงินค่า
สัมประสิทธ์ิท่ีได้คือ .78 ด้านการบริหารบัญชีค่า
สัมประสิทธ์ิท่ีได้คือ .79  และด้านการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได้คือ .78  ตามลําดับ และค่า
อํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหวา่ง  0.49-0.61  
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

             ผู้ วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน 
จํานวน 10 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย 

ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 20 รูป/คน ครูผู้สอน จํานวน 
107 รูป/คน รวมท้ังสิ้น 127 รูป/คน  ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 97 รูป/คน  โดยกําหนดสัดส่วนตาม
ประชากรในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ตามสะดวก โดยนําแบบสอบถามให้ผู้บริหารโรงเรียน
พิจารณาแจกแก่ครูในโรงเรียนตามความเหมาะสมและ
นําแบบสอบถามที่ ไ ด้ รับคืนท้ังหมดมาตรวจความ
สมบูรณ์ทุกฉบับจําแนกแบบสอบถามโดยการคัดแยก
ฉบับตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามแล้วนํา
ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้บันทึกลงในโปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือทําการวิเคราะห์ข้อมูล   

           การวิเคราะห์ข้อมูล  
           1. วิ เคราะห์ ข้อมูล ท่ัวไปของของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามขนาดของโรงเรียนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ เสนอใน
รูปแบบตาราง   
           2. วิเคราะห์ การบริหารงบประมาณเงิน
อุดหนุนการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาจังหวัดลําพูน 7 ด้านได้แก่ ด้านการจัดทํา
และเสนอของบประมาณ ด้านการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผล
การใช้ เ งินและผลการดํา เนินงานด้านการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ด้านการบริหาร
การเงิน ด้านการบริหารบัญชี และด้านการบริหารพัสดุ  
ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ดํ า เนินการหา  ค่ าความ ถ่ี  ( Frequency) 

ค่าเฉลี่ย x̅ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)    
          3. วิเคราะห์ข้อมูลวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ผู้วิจัย
ได้ทําการรวบรวมประมวลผลข้อมูลจากข้อเสนอแนะใน
ตอนท่ี 3 แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าความถ่ี โดยวิธีเขียน
ในลักษณะความเรยีง 

 

 



 - 200 - 
    

  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558   
  
 

ผลการศึกษา 
          ผลการศึกษาระดับการบริหารงบประมาณเงิน
อุดหนุนการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาจังหวัดลําพูน โดยรวมและรายด้านตาม
ตารางดังนี้ 

จากตารางโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน ท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
ด้านการบริหารบัญชี อยู่ในระดับ ปานกลาง  รองลงมา
คือ ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์อยู่ในระดับปาน
กลาง และด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง  ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ด้านการจัดสรร
งบประมาณ อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกันและ
สามารถสรุปแยกเป็นรายด้านได้คือ  

            ด้านท่ี 1  การจัดทําและเสนอของบประมาณ
โดยรวม พบว่า ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
ลําดับแรก คือ มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดทําคํา
ของบประมาณอยู่ในระดับมาก   รองลงมา  มีการใช้ 
 

 
 
 
 
 

 

ข้อมูลท่ีได้มาศึกษาวิ เคราะห์ในการจัดทําคําขอตั้ง
แผนการใช้จ่ายเงินประจําปี อยู่ในระดับปานกลาง   
และ โรงเรียนของท่านจัดทําคําของบประมาณของ
โรงเรียนเสนอต่อสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด อยู่
ในระดับปานกลาง  ข้อท่ีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ โรงเรียน
ของท่านกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จโดยจัดทําเป็นข้อมูล
สารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง      
         ด้านท่ี 2 การจัดสรรงบประมาณ โดยรวมอยู่
ในระดับ ปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ี
อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือโรงเรียนของ
ท่านจัดทําแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส อยู่ใน
ระดับปานกลาง โรงเรียนของท่านมีการอนุมัติการใช้เงิน
งบประมาณตรงตามประเภทของงบประมาณอยู่ใน
ระดับปานกลาง โรงเรียนของท่านแจ้งการจัดสรร
งบประมาณให้หน่ วยงานภายในโรง เ รียน รับไป
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณอยู่

ตาราง 2 วิเคราะห์ การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดลําพูน 7 ด้าน 

การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน 

ระดับการปฏิบัติ   (n =97) 

 S.D. ระดับ ลําดับ 
1.ด้านการจัดทําและเสนอของบประมาณ 2.83 .51 ปานกลาง 5 
2.ด้านการจัดสรรงบประมาณ 2.80 .60 ปานกลาง 7 
3.ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
ผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 

 
2.98 

 
.48 

 
ปานกลาง 

 
3 

4.ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 2.82 .43 ปานกลาง 6 
5.ด้านการบริหารการเงิน 2.86 .38 ปานกลาง 4 
6.ด้านการบริหารบัญชี 3.16 .65 ปานกลาง 1 
7.ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 3.17 .48 ปานกลาง 2 

รวม 2.94 0.38 ปานกลาง  
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ในระดับปานกลางและ ข้อท่ีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด โรงเรียนของ
ท่านปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีได้รับอยู่ในระดับน้อย 
          ด้านท่ี 3 ด้ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  ติ ด ต า ม
ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการใช้เงิน
และผลการดําเนินการ โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก คือโรงเรียนของท่านมีการกํากับ 
ติดตาม การใช้จ่ายเงินของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
ระเบียบอย่างสมํ่าเสมอ อยู่ในระดับมาก โรงเรียนของ
ท่านจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ อยู่ในระดับ
ปานกลาง โรงเรียนของท่านมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณของโรงเรียนเม่ือสิ้น
ปีงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง และข้อท่ีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุดคือโรงเรียนของท่านมีการจัดทําระเบียบคุมการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย  
         ด้านท่ี 4 การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก
คือ โรงเรียนมีกองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา  อยู่ระดับ 
ปานกลาง โรงเรียนสนับสนุนบุคลากรร่วมมือกันใช้
ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการ
เรียนของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง โรงเรียนหา
แหล่งทรัพยากร  จากท้อง ถ่ิน ท่ี มีศักยภาพให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง และ
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนท่ี
ต้องการสนับสนุนทางการศึกษา  
        ด้านท่ี 5 การบริหารการเงินโดยรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือโรงเรียนมีคําสั่งแบ่งงาน
สําหรับผู้รับผิดชอบการควบคุมงบประมาณอย่างเป็น
ระบบชัดเจนอยู่ในระดับมาก บุคลากรในโรงเรียนรับรู้
นโยบายทางการบริหารทางการเงินอยู่ในระดับปาน
กลางโรงเรียนดําเนินการรับ-จ่ายเงินงบประมาณได้
ถูกต้องตามระเบียบอยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ย

ตํ่าสุด บุคลากรด้านการบริหารงบประมาณมีความรู้ใน
หลักการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง  
         ด้านท่ี 6 การบริหารบัญชี โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรกคือบุคลากรในโรงเรียนรับรู้หลักการ 
นโยบายการบริหารบัญชีอยู่ระดับปานกลาง โรงเรียนมี
คําสั่งแบ่งงานสําหรับผู้รับผิดชอบในการบริหารบัญชี
อย่างเป็นระบบอยู่ในระดับปานกลาง และโรงเรียนมีการ
บันทึกบัญชีท่ีเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้อยู่ใน
ระดับปานกลาง ข้อท่ีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดโรงเรียนสรุปรายการ
บันทึกบัญชีในการรับ-จ่ายทุกวันทําการอยู่ในระดับปาน
กลาง  
        ด้านท่ี 7 การบ ริหาร พัส ดุและสิ นท รัพ ย์  
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางท่ีค่าเฉล่ีย  โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรกคือโรงเรียนมีการจัดทําระบบฐาน 
ข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก โรงเรียนมี
การควบคุม บํารุงรักษาพัสดุ /ครุภัณฑ์อยู่ในระดับมาก  
โรงเรียนมีการแต่งต้ังคณะกรรมการในการสํารวจวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างท้ังหมดเพ่ือ
ตรวจสอบสภาพการใช้งาน อยู่ในระดับมาก  7 ข้อท่ี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุดโรงเรียนมีการจัดซ้ือ จัดจ้างโดยตรวจสอบ
รายละเอียดเกณฑ์ และคุณลักษณ์เฉพาะของพัสดุอยู่ใน
ระดับน้อย  

 ข้อเสนอแนะการบริหารงบประมาณเงิน
อุดหนุนการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จงัหวัดลําพูนจากการวิจัยพบว่า 
          1. ด้านการจัดทําและเสนอของบประมาณ 
ข้อเสนอแนะคือผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
จัดทําแผนงบประมาณ (f=33) และรวมไปถึงผู้บริหาร
ควรเข้ารับการอบรม สัมมนา เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการจัดทําแผนการใช้เงินงบประมาณ (f=20)
ควรมีการกําหนดกรอบวงเงินของงบประมาณท่ีจะ
ดําเนินการให้ชัดเจน (f=17) และกําหนดผลสําเร็จของ
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การใช้งบประมาณตามกรอบให้ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ
(f=15)  
        2.  ด้ า น ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ 
ข้อเสนอแนะคือผู้บริหารควรจัดทําโครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้ รับ ( f=30) และควร
ดําเนินงานการเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณตามกรอบ
ของเวลา (f=28)  ดําเนินการลดภาระงานที่ ซํ้าซ้อน
(f=15)  มีเจ้าหน้าท่ีดําเนินการโดยตรง (f=13)  มีการ
จัดวงเงินเพ่ือดําเนินการให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ดําเนินงาน (f=11)  
         3.  ด้านการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
และรายงานผลการใช้ เงินและผลการดําเนินการ 
ข้อเสนอแนะคือสถานศึกษาควรจัดทําเอกสาร คู่มือใน
การปฏิบัติงาน จัดทํา คู่ มือท่ีมีรายละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและสามารถนําไปปฏิบัติได้ (f=25)  และควร
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงานให้ชัดเจน (f=12) 
         4.  ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษา ข้อเสนอแนะคือสถานศึกษาควรกําหนด
นโยบายการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกับชุมชน
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน (f=28) ควรระดมทุน
ทางการศึกษาจากชุมชนในท้องถ่ิน หน่วยงานเอกชน
และหน่วยงานภาครัฐโดยจัดทําแผนระดมทุนทาง
การศึกษา (f=19) แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบและ
วางระเบียบแนวทางการใช้จ่ายเงินทุนท่ีชัดเจน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ (f=15) 
          5. ด้านการบริหารการเงิน ข้อเสนอแนะคือ
สถานศึกษาควรมีนโยบายการบริหารการเงินท่ีชัดเจน   
และให้การสนับสนุนพัฒนาความรู้ด้านการเงินการบัญชี
แก่บุคลากรทุกภาคส่วน (f=30)  ควรเปิดโอกาสให้
บุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนได้มีส่วนในการรับรู้
ทางการเงินและบัญชีของโรงเรียน (f=23)  การตรวจ
ความถูกต้องของเอกสารทางการเงินของโรงเรียนให้มี
ความถูกต้องชัดเจนรัดกุม (f=10)  
          6. ด้านการบริหารบัญชีสถานศึกษาควร
จัดหาคู่มือหรือแนวปฏิบัติงานทางการเงินท่ีเจ้าหน้าท่ี

สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายและสามารถนําไปปฏิบัติได้
(f=39)  ควรลดภาระงานสอนของผู้ รับผิดชอบด้าน
การเงินบัญชี (f=30)  และส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม
ศึกษาดูงานการเงินและบัญชีจากผู้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน (f=12)  มีการกํากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณอย่ าง ต่อเนื่ องและเป็นระบบ  ( f=10)  
เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีควรจัดทําสรุปการบันทึก
บัญชีรายการรับ-จ่ายเงินทุกวันทําการ (f=6) 
         7.  ด้ านการบ ริหาร พัส ดุและสินท รัพ ย์ 
สถานศึกษาควรจัดทําเอกสาร คู่มือท่ีอธิบายถึงหลักการ
แนวปฏิบัติในเรื่องการบริหารพัสดุและสินทรัพย์โดยมี
รายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องสามารถนําไปปฏิบัติได้ 
(f=28)  ควรแต่งต้ังคณะกรรมการวางแผนการพัฒนา
ระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปีอย่างสมํ่าเสมอ (f=26)  และมี
การจัดทําระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ให้เป็นปัจจุบันและ
ครบถ้วนเพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการบริหารพัสดุ
และทรัพย์สิน (f=23) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานศึกษาหาความรู้ กฎ ระเบียบใหม่ ๆ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง (f=11) 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาจังหวัดลําพูนมีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปราย 
ดังนี้ 

           การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
ลําพูน โดยรวมและรายด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร โรงเรียนขนาด
เล็กและขนาดกลางมีการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
งบประมาณเป็นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด แต่อาจมีบางข้อท่ีปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะว่า โรงเรียนไม่มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้โดยตรง
ทางด้านการปฏิบั ติ งานด้านการเงินการบัญชีมา
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ปฏิบัติงานโดยเฉพาะและขาดการอบรมเพ่ือพัฒนางาน
ด้านการเงินและบัญชีและรวมไปถึงขาดระเบียบเกี่ยวกับ
การเงินท่ีจะนํามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
ครูและผู้บริหารโรงเรียนจึงทําให้การบริหารงบประมาณ
เงินอุดหนุนของโรงเรียน อาจจะทําได้ไม่ครบถ้วน และ
สอดคล้องกับขอบข่ายภารกิจการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีว่าด้วยเรื่อง 
ขอบข่ายและภารกิจการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา   ซ่ึงสอดคล้องกับมัณฑนา  รอทอง (2551 
: บทคั ด ย่อ )  ไ ด้ ศึ กษากา ร นํ า เสนอการบ ริหา ร
งบประมาณงบเงินอุดหนุนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ 
เขต 2 มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาด้าน
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณสูงสุด รองลงมาคือด้านการบริหารพัสดุ 
และด้านการบริหารบัญชี ด้านการบริหารการเงิน ด้าน
การจัดสรรงบประมาณ และด้านการจัดต้ังงบประมาณ
ตามลําดับ  
                 โดยเฉพาะด้านการจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ  ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษา  ด้านการบริหารการเงิน  และด้านการ
บริหารพัสดุและทรัพย์สิน  ท่ียังขาดระบบท่ีดีในการ
บริหารจัดการผู้บริหารโรงเรียนควร พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารงบประมาณ 
โดยการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์กิจกรรมท่ีต้องดําเนินการตามแผนงาน  จัดทํา
รายละเอียดของแผนการปฏิบัติการประจําปี การ
ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีได้รับ เพ่ือให้การจัดการงบประมาณของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ  ปรับปรุงกรอบงบประมาณ
รายจ่าย จัดทํารายละเอียดของแผนงานการปฏิบัติการ
ประจําปี ให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ และ
ควร มีก า ร รวบรวม ข้อ มูลก่ อน พิจ า รณาจั ดส ร ร
งบประมาณและเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วน

ร่วมในการจัดสรรงบประมาณให้มากข้ึนสอดคล้องกับ 
บัณฑิต แสงกล้า (2548)  การบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
กรุงเทพมหานครอ้างใน เชวงศักด์ิ บุญแสน (2554 หน้า
54)  กล่าวว่าการบริหารคือกระบวนการทํางานร่วมกัน
ของบุคคลเพื่อการตัดสินใจและเพื่อให้เกิดความสําเร็จ
ของงานมีวัตถุประสงค์ในการทํางานร่วมกันซ่ึงใช้การ
จัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
        1. หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ควรจัดอบรมให้แก่ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทําคู่ มือการ
ปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และสนับสนุนให้
ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารงบประมาณได้ศึกษาดู
งานจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
             2. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการตรวจสอบ 
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานด้านการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดอย่างสมํ่าเสมอ 
เพ่ือนําผลการดําเนินงานไปประกอบการพิจารณาในการ
จัดสรรงบประมาณในคราวต่อไป 
             3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคัญใน
การจัดทําข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนโดยมอบหมาย
ให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบจัดทําแฟ้ม ข้อมูลนักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และข้อมูลอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ประวัติ
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และจัดเก็บให้เป็นระบบ สะดวกใน
การค้นหาและใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จัดทําและ
เสนอของบประมาณในคราวต่อไป 
             4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรรวบรวมข้อมูล
ก่อนพิจารณาจัดสรรงบประมาณและเปิดโอกาสให้
บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ
มากข้ึน 



 - 204 - 
    

  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558   
  
 

            5. ครูหรือบุคลากรในโรงเรียนควรเข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการหรือขอรับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านการบริหารงบประมาณเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

          ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในท้องท่ีหรือ
สังกัดอ่ืนท่ีมีประชากรแตกต่างกัน 
        2.  ควรมีการศึกษาผลลัพธ์และผลกระทบของ
การจัดการงบประมาณในสถานศึกษาขนาดต่าง ๆ ใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดลําพูน 
           3.  ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า สภ าพก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้เคร่ืองมือ
เป็นแบบสัมภาษณ ์หรือแบบสังเกต  
         4. ควรมีการศึกษากรอบวงเงินงบประมาณ
เพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.กับโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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บทคัดย่อ  
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
สถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศและ
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ครูผู้สอน 
โรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จํานวน 113 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 
ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาลักษณะความเรียง ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นในการบริหารสถานศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน   มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เม่ือพิจารณารายด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านการบริหารงบประมาณมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
รองลงมาคือด้านการบริหารงานบุคคลมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านการบริหารท่ัวไปมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือด้านบริหารวิชาการมีการปฏิบัติ   อยู่ในระดับมากเช่นกัน เม่ือเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
สถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จําแนกตามระดับ
การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบว่าด้านการบริหาร
วิชาการมีปัญหาคือ การดําเนินการตามแผนงาน/โครงการยังไม่เป็นระบบไม่มีการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน ด้านการบริหารงบประมาณมีปัญหาคือ การดูแลรักษาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ยังไม่มีการดูแลให้ใช้การได้อยู่เสมอ ด้านบริหารงานบุคคลมีปัญหาคือการ
วางแผนและมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ ไม่ได้คํานึงถึงศักยภาพและความเหมาะสมกับงาน   
 
คําสําคัญ :  การบริหารสถานศึกษา, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, โรงเรียนเทศบาล 
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Abstract  

  This research aimed to survey, compare, and study problems upon school 
administration according to the philosophy of sufficiency economy  for municipal school, 
Mueang district, Lamphun province. The number of 113 samples was recruited among teachers 
of municipal school. The instrument was a questionnaire of 5 rating scale with a statistical 
analysis by frequency, percentage, mean, standard deviation, and independent t-test.  The 
content was written in a descriptive analysis. 

The results were revealed that overall level of school administration according to the 
philosophy of sufficiency economy for municipal school was high at the mean value of 4.30. 
Considering in each aspects, they found that all aspects were high as well.  They were able to 
arrange in order from high to low as follows: budget administration aspect was at 4.30, and 
general administration aspect was at 4.30, and academic aspect was at 4.29. 

The comparison of school administration according to the philosophy of sufficiency 
economy for municipal school, classified by gender and level of education, were different 
without a statistical significant level at 0.05. 

The problems of school administration according to the philosophy of sufficiency 
economy  were as follows: in academic aspect, the system of school and project planning was 
not clear yet and the way to follow up each indicator still weak.  In budget administration, some 
of their equipment and tools were not in function well and not repair yet.  Finally, in personnel 
aspect, job planning and assignment were not properly fit to the potential of staff and people 
were not fit to the job. 
  
Keywords :   School Administration, Philosophy of  Sufficiency Economy, Municipal School  

 
 

บทนํา  
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดนโยบายการ
ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาใน
ทุกระดับ เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง สามารถนําแนวคิดและหลักปฏิบัติตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ตลอดจนให้
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเกี่ยวกับการดําเนิน
ชี วิตอย่างพอเพียงและนําไปสู่การพัฒนาท่ี ย่ัง ยืน 
(คณะทํางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ
สอน, 2553,หน้า 1) 
 การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษาตามขอบข่ายงานท้ัง 4 ด้าน คือ

ด้านการบริหารวิชาการด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
ของสถานศึกษา เป็นการตอบสนองแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษา และเป็นกลไกในการ
เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนําไป
ประยุกต์ใช้ ในชี วิตสํ าหรับเยาวชนได้อย่าง ย่ัง ยืน 
เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการ
พัฒนาคนและพัฒนาประเทศไทยให้ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์และสร้างจิตสํานึกท่ีม่ันคงเข้มแข็งใน
หลักการดําเนินชีวิตท่ีประกอบด้วยความพอประมาณ 
ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง โดยใช้
คุณธรรมนําความรู้ เพ่ือนําไปสู่การมีชีวิตและสังคมใน
ทุกระดับท่ีสมดุล พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางท้ังด้านวัตถุ สิ่งแวดล้อม 



 - 207 - 
    

  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558   
  
 

และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ดังใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี11 ก็มี
การกําหนดพันธกิจให้สังคมไทย เป็นสังคมอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกัน ภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือประสานให้เกิดการนําไปประยุกต์ใช้ในทุก
ภาคส่วนของสังคมไทย (ศรีพร   แก้วโขง, 2554)  
 สถานศึกษาต่าง ๆ ได้สนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการน้อมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาโดยกําหนด
ตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ซ่ึงมีเป้าประสงค์ให้ผู้เรียน
ได้รับการปลูกฝังค่านิยมในการนําคุณธรรมเป็นหลักใน
การดําเนินชี วิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทย และ
วิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดําเนินการ
ส่ง เส ริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  เ พ่ือให้ผู้บ ริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําแนวคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการในการบริหารสถานศึกษาและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทุกแห่ง  และ
กําหนดให้มีการคัดเลือกสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน ตลอดจนการกําหนดยุทธศาสตร์การ
บริหารสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ   กระทรวง 
ศึกษาธิการและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เ พ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ทําให้นักเรียนทัน
ต่อเหตุการณ์ในยุคโลกาภิวัฒน์ รู้จักคิด เข้าใจปัญหา
สภ าพแวดล้ อ ม  พ ร้ อม รั บกั บ สถ านก า รณ์ ก า ร
เปลี่ยนแปลงต่างๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตมีจิตสํานึกท่ีดีต่อ
ตนเองและสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมท้ังการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน  (สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2, 2551) 
 โรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูนเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีได้นํานโยบายจากกระทรวง 
ศึกษาธิการและกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวง 
มหาดไทยมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ตระหนักถึงคุณค่า 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงประกอบด้วย ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ภายใต้
เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม ในการนําไปปรับใช้ ใน
สถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้ยึดปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอ เ พี ย ง ไปบู รณากา ร ในการบริ หา ร
สถานศึกษา 4 ด้าน คือด้านบริหารงานวิชาการ ด้าน
บริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้าน
บริหารงานท่ัวไป ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมใน
ส่วนของสถานศึกษา เช่นโรงเรียนเทศบาลจามเทวี ได้
ผ่านการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้เป็นสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง)  และยังได้รับยกระดับจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  ซ่ึงโรงเรียน
เทศบาลจามเทวีเป็นโรงเรียนในสังกัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  แห่งแรกในประเทศท่ีได้รับการ
คัดเลือก โดยทางโรงเรียนเทศบาลจามเทวีได้มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้แก่โรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน อย่างต่อเนื่องนั้น   
  ผู้ วิ จั ย ในฐานะ ท่ี เป็นค รูผู้ สอน  โรง เ รียน
เทศบาลอุโมงค์ 1  ซ่ึงเป็นโรงเรียนเทศบาลท่ีอยู่ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน ว่ามีระดับการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับใด เพ่ือให้ได้ผลการวิจัย
ออกมาเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแนวทางใน
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การพัฒนาโรงเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
มีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
สถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน
เทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
จํ าแนกตามเพศและระดับการศึกษาของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม  

การทบทวนวรรณกรรม 
          การวิจัยเ ร่ืองการบริหารสถานศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  มี เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
ดังต่อไปน้ี 

 ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 14) ได้ให้
ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นปรัชญา
ท่ีเป็นท้ังแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตนของ
แต่ละบุคคล และองค์กรโดยคํานึงถึงความพอประมาณ
กับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อม เพ่ือให้
สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยอาศัยความมีเหตุมีผล และการ
มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง  โดยใช้ความรู้อย่างถูกหลัก
วิชาการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับ
การมีคุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปัน
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และร่วมมือปรองดองกันใน
สังคม ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาค
ส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังใน
ทางบวก นําไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาท่ีสมดุลและ
ย่ังยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกา
ภิวัตน์ 

   การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
        ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2550 : 10) ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการชี้แนะแนวทางการดํารง
อยู่และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็นโดยมีพ้ืนฐานมา
จาก วิ ถีชี วิต ด้ั ง เ ดิมของสั งคมไทยสามารถนํ ามา
ประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบ
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้น
จากภัยและวิกฤติ เพ่ือความม่ันคงและความย่ังยืนของ
การพัฒนา กล่าวคือ เป็นการพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืน 
พร้อมรับต่อการเปลี่ ยนแปลงในทุกด้าน  ท้ั ง ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี  
 การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี และ
มีเงื่อนไข 2 ข้อ ได้แก่ความรู้และคุณธรรม  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, 2550) 
 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ี
ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน  
  2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ
เกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจน
คํานึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ 
อย่างรอบคอบ 
  3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีหมายถึงการเตรียม
ตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่าง  ๆ  ท่ีจะเกิด ข้ึนโดยคํานึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล้
และไกล  
  เงื่อนไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับความพอเพียงนั้น ต้องอาศัยท้ัง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน กล่าวคือ  
  1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้
เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน  ความรอบคอบท่ี
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จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือ
ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ   
  2. เงื่ อนไขคุณธรรม  ประกอบด้วยความ
ตระหนักในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต ความอดทน
และความเพียร การใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต  ไม่
โลภและไม่ตระหนี่  
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551 : ระบบออนไลน์) 
ได้กล่าวถึงการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ว่า เป็นแนวทางการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานท่ีบุคคล และหน่วยงานนํามาใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาหรือสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขอย่าง
ม่ันคงและย่ังยืนให้แก่ประชาชน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ โดยแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนทุกระดับยึดถือในการ
ดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปสู่จุดหมาย
ปลายทางสูงสุดคือประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข แนวทางดังกล่าวนี้มีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีต้ัง
อยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางท่ีคํานึงถึงหลักการ
สําคัญ คือความพอประมาณความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ้มกัน นอกจากนั้น ยังอาศัยหลักการพ่ึงตนเอง การ
เสริมสร้างคุณภาพคนให้มีท้ังความรู้และคุณธรรมควบคู่
กัน การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย ตลอดจนความ
สมดุลและการพัฒนาท่ีย่ังยืนอีกด้วย จุดเด่นปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสําคัญคือมีพ้ืนฐานมาจากหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา และสอดคล้องกับวิถีชีวิตด้ังเดิม
ของสังคมหรือชุมชนไทย ท่ีชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตน 
การดํารงชีวิต และการปฏิบัติงานของประชาชนและ
ชุมชนในทิศทางท่ีควรจะเป็นเพ่ือให้ประชาชนและชุมชน
มีความสุขพ้นจากปัญหาและวิกฤตต่าง ๆ อย่างม่ันคง
และย่ังยืนเป็นแนวทาง ปฏิบัติท่ีเป็นระบบมีข้ันตอนและ
ไม่ได้เจาะจงเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรหรือเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงประชาชนและชุมชน
ทุกชุมชนทั้ ง ในภาครัฐและเอกชนสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ในทุกภาคส่วนของสังคมไทย 
 

  การบริหารสถานศึกษา 
  ยุกตนันท์ หวานฉ่ํา (2555 : 11) การบริหาร
สถานศึกษาหมายถึงกระบวนการในการทํางานโดยมี
ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นระบบใน
สถานศึกษาท่ีดําเนินการ 4 ด้านคือด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป 
 มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล (2552 : 33) ได้กล่าวถึง 
การบริหารสถานศึกษา หมายถึงการจัดการส่งเสริม
ช่วยเหลือกันของผู้ เกี่ ยว ข้อง ท่ีจะผลัก ดันให้แผน
ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้ 
 ดังนั้นการบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
กระบวนการที่ใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ของกลุ่มบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ร่วมกันปฏิบัติ เพ่ือเป็นการ
พัฒนากระบวนการทางานให้ประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมายที่โรงเรียนต้ังไว้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหาร 
งานบุคคล และการบริหารท่ัวไป  

  ขอบข่ายและภารกิจการบริหารสถานศึกษา  
 ผู้ วิ จั ย ไ ด้ นํ า ข อ บ ข่ า ย ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
สถานศึกษา 4 ด้าน คือด้านบริหารงานวิชาการ ด้าน
บริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารท่ัวไป และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมี
ภูมิคุ้มกันท่ีดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม มาเป็น
กรอบในการออกแบบการ วิจั ย  โดยในส่ วนของ
ภาระหน้า ท่ีของการบริหารสถานศึกษาตาม ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้กําหนดสาระสําคัญให้
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร และการจัด
การศึกษา โดยแบ่งขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาไว้ 4 
ด้าน ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : บทนํา)  
 ด้านการบริหารวิชาการ มีภาระหน้าท่ีคือ การ
พัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
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พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน  การวางแผนงานด้าน
วิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การ
ประสานความ ร่วม มือในการ พัฒนาวิ ชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน การส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา การ
จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้
ในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา  
 ด้านการบริหารงบประมาณ มีภาระหน้าท่ีคือ 
การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณเพื่อ
เสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณีการ
จัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ัน
พ้ืนฐานโดยตรง การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ี
ได้ รับจัดสรร การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การวางแผนพัสดุ  การกําหนด
รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
หรือสิ่ งก่อสร้าง ท่ี ใช้ เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี  การพัฒนาระบบ

ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ การ
จัดหาพัสดุ การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน่าย
พัสดุ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
การนําเงินส่งคลัง   การจัดทําบัญชีการเงิน การจัดทํา
รายงานทางการเงินและงบการเงิน การจัดทําหรือจัดหา
แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน  
 ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าท่ีคือ 
การวางแผนอัตรากํ าลั ง  การจัดสรรอัตรากํ าลั ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหา
และบรรจุแต่งต้ัง การเปลี่ยนตําแหน่งให้สูงข้ึน  การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    การ
ดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน การลาทุก
ประเภท การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การดําเนินการ
ทางวินัยและการลงโทษ การสั่งพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน    การรายงานการดําเนินการ
ทางวินัยและการลงโทษ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
การออกจากราชการ  การจัดระบบและการจัดทํา
ทะเบียนประวั ติ  การจัด ทํา  บัญชี รายชื่ อและใ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราช
อิส ริยาภรณ์  การส่ง เส ริมการประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการส่งเสริม
และยกย่องเชิดชูเกียรติ การส่งเสริม มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชพี การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต การพัฒนา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา  การ
ดําเนินการท่ีเกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคลให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
 ด้านการบริหาร ท่ัวไป  มีภาระหน้า ท่ีคือ     
การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ     การ
ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา   การ
วางแผนการบริหารงานการศึกษา งานวิจัยเพ่ือพัฒนา
นโยบายและแผน การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร การพัฒนามาตรฐานการปฏิบั ติงาน  งาน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การดําเนินงานธุรการ การดูแล
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อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดทําสํามะโน
ผู้เรียน การรับนักเรียน การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเร่ือง
การจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา การประสาน
การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา   การทัศนศึกษางาน
กิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การ
ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ี
จัดการศึกษา งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถ่ิน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบ
การควบคุมภายในหน่วยงาน แนวทางการจัดกิจกรรม
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน    

  การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 
4 ด้านของการบริหารสถานศึกษา เป็นแนวทางท่ี
สถานศึกษาจะนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การบริหารจัดการ ครอบคลุมองค์ประกอบของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน หรือ 3 
ลักษณะ 2 เงื่อนไขดังนี้ (ศรประภา พงษ์หัตถาศิลป์, 
2557, หน้า 40 - 41) 
 ความพอประมาณ คือความพอดีท่ีไม่น้อย
เกินไป ไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
เช่นการผลิตและการบริ โภค ท่ีอ ยู่ ในระดับความ
พอประมาณ อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการยึดตนอยู่บน
ทางสายกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักความพอประมาณ คือมีการเตรียมความ
พร้อมในการทํางาน การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ท่ีพอดีมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดหนี้สิน ส่งเสริมให้ครู
และนักเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การทํางานและรู้จักนําของท่ีไม่ใช้กลับมา ใช้ใหม่ 
 ความมีเหตุผล คือการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ
ของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผล

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
ในการบริหารโดยใช้หลักความมีเหตุผล คือการบริหารท่ี
เน้นการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นจากผู้ อ่ืน เปิด
โอกาสให้ทุกคนร่วมตัดสินใจบนพ้ืนฐานของการใช้เหตุ
และผล 
 การมีภูมิคุ้มกันในตัว คือการเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง 
ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต เป็นการเตรียมพร้อม
รับมือกับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน  ใน
การบริหารโดยใช้หลักการมีภูมิคุ้มกันนั้นต้องมีการ
บริหารความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า มี
การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา มีการวางแผนท่ี
รอบคอบ  รู้ เ ท่า ทันต่อความเสี่ ยง ท่ี เกิด ข้ึน  สร้าง
บรรยากาศของความเป็นมิตรในองค์กรและชุมชนอันจะ
นําไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้
เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ี เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 
รอบคอบท่ีจะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยง
กัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
การปฏิบัติ โดยนํามาเป็นหลักการบริหารบนฐานของ
ความรู้ คือการส่งเสริมคนในองค์กรได้แสวงหาความรู้
ใหม่อยู่เสมอ ใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ในการแก้ปัญหา ยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงเชิงวิชาการ มีการจัดอบรมเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 เงื่อนไขคุณธรรม เป็นการเสริมสร้างให้คนใน
องค์กรเกิดความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์
สุจริต  มีความอดทน มีความเพียร ไม่ประมาทและใช้
สติปัญญาในการดําเนินชีวิต  การบริหารโดยเงื่อนไข
คุณธรรม คือการบริหารงานท่ีต้ังอยู่บนคุณธรรมและ
จริยธรรม มีการดําเนินงานท่ีถูกต้องตามหลักศีลธรรม มี
ความซ่ือสัตย์โปร่งใส รับผิดชอบต่องานท่ีทําหรือได้รับ
มอบหมาย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว รวมถึงส่งเสริมคนในองค์กรให้เข้าถึงคุณธรรม 
จริยธรรม  
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 การบริหารสถานศึกษาท้ัง 4 ด้านสามารถนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
บริหารสถานศึกษาได้ดังนี้ 
  ด้านการบริหารวิชาการ สามารถนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดแทรกในการบวนการ
จัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระอย่างครบถ้วน
ตามหลักความพอประมาณ  ส่ง เส ริมการผลิตสื่ อ
นวัตกรรมสอดคล้องกับวัสดุธรรมชาติของท้องถ่ินอย่างมี
เหตุผล เลือกพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้
เป็ น เ ส มื อน ภู มิ คุ้ ม กั น ตน เอ ง ใน ชุ มชน  กํ า หนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เ รียนชัดเจนตาม
หลักสูตรแกนกลางโดยเน้นคุณธรรมนําความรู้ กําหนด
กิจกรรมทางวิชาการให้สามารถยืดหยุ่นทันกับการ
เปลี่ยนแปลง มีนโยบาย เป้าหมายมุ่งเน้นการ   นํา
ความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิต พัฒนาแนวทางการแนะ
แนวการศึกษาต่อให้ผู้เรียน ส่งเสริมให้จัดเนื้อหาสาระ 
กิจกรรมที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความถนัด ความ
สนใจของผู้เรียน  (ศรประภา พงษ์หัตถาศิลป์, 2557, 
หนา้ 7) 
 ด้ านการบริหารงบประมาณ  เป็นงาน ท่ี
เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ต้องมีการวางแผนในการ
จัดสรรงบประมาณลงสู่แผนงาน โครงการและกิจกรรม
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร 
โดยเน้นความพอดีหรือพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
ความคล่องตัว ความระมัดระวัง การสร้างภูมิคุ้มกันใน
การป้องกันปัญหาก่อนท่ีจะเกิดตามมาในอนาคต โดย
คํานึง ถึงผลกระทบท่ีจะตามมาและต้องประสาน
สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายทางเศรษฐกิจในระดับ
ต่าง ๆ โดยการดําเนินงานต้องมีการกําหนดยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยมุ่งท่ีผู้เรียนเป็นหลัก 
บริหารจัดการงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในชุมชน ยึด
หลักธรรมาภิบาลท่ีเน้นความถูกต้องของระเบียบ 
กฎหมาย ความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณมี
ความรับผิดชอบในการบริหารมุ่งให้เกิดความคุ้มค่า 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีข้อมูลพร้อมต่อการรายงาน
ผลการใช้งบประมาณต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
สาธารณชน (ปรีชา ศรีลับขวา, 2551, หน้า 9) 
 ด้านบริหารงานบุคคล เป็นการวางแผนกรอบ
อัตรากําลัง การกําหนดแต่งต้ังบุคลากรในการ
ดําเนินงานนั้น ต้องคํานึงถึงศักยภาพความเหมาะสมของ
ผู้สอนและผู้เรียนและท้องถ่ิน ในการดําเนินการสอน 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลูกฝังให้
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีคุณลักษณะความพอเพียง 
โดยเน้นให้บุคลากรในสถานศึกษามีความพอประมาณใน
การดําเนินชีวิต ไม่โลภ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีมี การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุและ
ผล ฝึกให้มีการมองไปข้างหน้าและเตรียมตัวให้พร้อมกับ
ความผันผวนของเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรู้เท่าทัน รวมถึง
การหม่ันแสวงหาความรู้เพ่ือให้เกิดความรอบรู้ในด้าน
ต่าง ๆ รวมท้ังติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่องอันจะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทาให้
ดํารงอยู่อย่างเข้มแข็งและพอเพียงภายใต้กระแสของ
โลกาภิวัตน์ (ธีระ รุณเจริญ, 2546) 
  ด้านการบริหารท่ัวไป เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดระบบบริหารองค์กรให้บริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผล
ตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยมี
บทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริมสนับสนุน และการ
อํานวยการความสะดวกต่าง ๆ มีการประสานร่วมมือกับ
ชุมชนท้องถ่ินและสังคมในทุกระดับในการจัดการเรียนรู้
จากสภาพจริงท่ีเป็นอยู่โดยการเรียนรู้อาจเกิดการศึกษา
แบบอย่างท่ีมีอยู่แล้ว และการระดมความคิดร่วมกัน
ระหว่างครู นักเรียนผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน ภูมิปัญญา
ท้อง ถ่ิน ร่วมกันพัฒนาโครงการท่ีสอดคล้อง  ต้อง
เหมาะสมกับสังคมของโรงเรียน ชุมชนโดยเชื่อมโยงกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การวางแผน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถ
เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาระ
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การเรียนรู้ต่าง ๆ จากแนวทางการนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาใน
ข้ันพ้ืนฐานต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ซ่ึงควรเผยแพร่ขยายผลสู่ระดับครอบครัว 
ผู้ปกครองไปจนถึงระดับชุมชนเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและส่งผลให้สังคมมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(ศรีพร แก้วโขง, 2554, หน้า 32)  

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
สถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน
เทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  ดังนี้  
 สัญญา จารุจินดา (2551) ได้ศึกษาแนว
ทางการบริหารจัดการในการน้อมนําแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าแนวทางการบริหาร
จัดการในการน้อมนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนประถมศึกษา  ท้ัง 4 
ด้าน คือด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหาร
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหาร
ท่ัวไป ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ส่วนแนวทางการ
พัฒนาครูนั้นในด้านบริหารวิชาการควรมีการจัดประชุม
ทางวิชาการทุกเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านบริหารงบประมาณควรส่งเสริม
ให้ครูมีการวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านบริหารงานบุคคลควรมี
การจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียนเพ่ือให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมท้ังการ
นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ส่วนด้านบริหารท่ัวไป 
ควรส่งเสริมให้ครูทํางานร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน
ราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท่ีจะให้ ทุกภาคส่วนนั้นมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

สรสิทธ์ิ พรรณวงศ์ (2551) ได้ทําการวิจัยเร่ือง
การบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 พบว่าการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 
โดยรวมและรายด้านท้ัง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงาน
บุคลากร และกลุ่มบริหารงานบริหารท่ัวไป มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์อุปสรรคในการ
ดําเนินการการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาหว้า
พิทยาคม สถานศึกษาขาดงบประมาณในการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน มีแนวทางในการ
แก้ปัญหาโดยจัดประชุมบุคลากรในทุกฝ่ายให้มีความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างท่ัวถึง และนําครู/
นักเ รียนไปศึกษาดูงานจากแหล่งการเ รียน รู้จาก
สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ และควรมีการระดม
ทรัพยากรจากชุมชนเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 
   มงคล อินทรโชติ (2552) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบ ระดับความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ในภาพรวม พบว่า
การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารงาน 4 ด้าน คือการบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคล 
การบริหารท่ัวไป มีความสําเร็จอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
และ เม่ือเปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการบริหารจะ
มีความคิดเห็นแตกต่างกันผู้บริหารควรให้ความสําคัญ
กับการให้ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาการบริหารโรงเรียน
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลในเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้ศึกษาพบว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
มุ่งเน้นการอยู่อย่างมีความสุขภายใต้ขีดความสามารถ
ของบุคคลมีความเข้มแข็ง สมานฉันท์ มีพลังความ
เข้มแข็ง มีพลังความสามัคคี มีพลังโลกาภิวัตน์ ซ่ึงหลัก
ในการพัฒนานั้นจุดเน้นท่ีสําคัญคือ พัฒนาให้เกิดองค์
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ความรู้ ความรอบคอบ ความรู้เท่าทัน ท้ังนี้การนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินงาน
ต่าง ๆ นั้น  ผู้นําไปประยุกต์ใช้ต้องมีความรู้ มีความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ มี
ความรับผิดชอบ มีความประหยัด ซ่ือสัตย์สุจริต ไม่มี
ความโลภ ส่วนการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษานั้นมีวัตถุประสงค์โดย
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักพ่ึงตนเอง ขยัน อดทน สามัคคี 
มีการทํางานเป็นหมู่คณะ และดํารงชีวิต ได้อย่างมี
ความสุข ท้ังนี้ในการนําไปใช้นั้น ต้องมีปัจจัยท่ีสําคัญท่ี
สนับสนุนเกื้อกูลกันคือความพร้อมด้านบุคลากรด้าน
งบประมาณ ด้านชุมชน ท้องถ่ินและผู้ปกครอง การ
ยอมรับและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของตัวนักเรียนเอง   
 ศรีเรือน  ย้ิมย่อง (2557) ได้ทําการวิจัยเร่ือง
แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
สิงห์บุรีและอ่างทอง จําแนกตามเพศ ตําแหน่ง 
ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าท่ีวุฒิการศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
ไ ด้แก่  ผู้บ ริหารและครูสั งกัดสํ านักงานเขตพื้น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สิงห์บุรีและอ่างทอง ใน
ปีการศึกษา 2556 จํานวน 367 คน ผลการเปรียบเทียบ
แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
สิงห์บุรีและอ่างทอง จําแนกตามเพศพบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และไม่แตกต่างกัน
เม่ือจําแนกตามตําแหน่ง ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าท่ี 
วุฒิการศึกษา   
  สํ าห รับการ วิจั ยค ร้ั งนี้ ผู้ วิ จั ย ไ ด้กํ าหนด
ขอบเขตเน้ือหาของการวิจัยโดยใช้แนวทางในการ  
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ดําเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจ 4 ด้านของ
สถานศึกษาดังนี้ (ศรีพร แก้วโขง, 2554, หน้า 32-33) 

  1. ด้านการบริหารวิชาการ แนวปฏิบัติคือ
การบู รณาการป รัชญาของ เศรษฐกิ จพอเ พียง ท่ี
ประกอบด้วย  3 ห่วง 2 เงื่อนไข เข้าไปในหน่วยการ
เรียนรู้ทุกชั้นและทุกกลุ่มสาระ กําหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญส่งเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
เนื้อหา ตลอดจนพัฒนาเคร่ืองมือการวัดผลประเมินผลท่ี
เท่ียงตรงครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับหน่วยการเรียน 
และเหมาะสมกับผู้เรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน มีการแนะแนวการศึกษาต่อให้ผู้เรียนได้
รู้จักตนเองและกําหนดเป้าหมายการศึกษาได้เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถของตน เพ่ือปลูกฝังค่านิยมให้
ผู้เรียน มีความพอประมาณ รู้จักประมาณตน มีเหตุผล 
ปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของความมีสติปัญญายึดทาง
สายกลางในการปฏิบัติ มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวพร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ มีความรอบ
รู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์ และปฏิบัติด้วย
ความรอบคอบระมัดระวังมีคุณธรรมจริยธรรมความ
รับผิดชอบและอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและ
ย่ังยืน  
  2. ด้านการบริหารงบประมาณ แนวปฏิบัติคือ
การดําเนินงานต้องกําหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ท่ีมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงานโดยมุ่งท่ีผู้เรียนเป็นหลัก บริหาร
จัดการงบประมาณ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนยึดหลักธรรมาภิ
บาลท่ีเน้นความถูกต้องของระเบียบ กฎหมาย ความเป็น
ธรรมในการจัดสรรงบประมาณ มีความรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการ ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ย่ังยืน มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้   มีข้อมูลพร้อมต่อการ
รายงานผลการใช้งบประมาณต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และสาธารณชน ตลอดจนการประสานเครือข่ายหรือ
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องค์กรอ่ืน ๆ ในการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ด้านการบริหารงานบุคคล แนวปฏิบัติคือ
ส่ ง เส ริมให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบั ติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่สังคม มีความพอประมาณในการดําเนิน
ชีวิต ไม่โลภ ไม่ฟุ้งเฟ้ือ และตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุ
และผล ฝึกให้มีการมองไปข้างหน้าและเตรียมตัว
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุและผล ฝึกการมองไป
ข้างหน้า และเตรียมตัวให้พร้อมกับความผันผวนของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรู้เท่าทัน รวมถึงการหมั่นแสวงหา
ความรู้ เ พ่ือให้เกิดความรอบรู้ ในศาสตร์ท้ังปวงอัน
เกี่ยวข้องกับชีวิต โดยเฉพาะความรู้ ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นปัจจัยสําคัญท่ี
ทําให้ดํารงอยู่อย่างเข้มแข็งและพอเพียงภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ มีการกําหนดระเบียบและวัฒนธรรมใน
องค์กรท่ีส่งเสริมความมีวินัยและคุณธรรม ส่งเสริมการ
แสวงหาความรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อท่ีหลากหลาย  
  4. ด้านการบริหารท่ัวไป แนวปฏิบัติคือ
ส่งเสริมการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตามหลักการบ ริหารงาน ท่ี เน้นความคุ้ มค่ าและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ยึดหลักธรรมาภิบาลใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับสภาพสังคม พัฒนา
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสภาพ  ภู มิ ทัศน์ของ
สถานศึกษาให้สะอาด ร่มร่ืน อยู่ในสภาพท่ีม่ันคง
ปลอดภัย เหมาะสม พร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์เพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่าและเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่ง
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมของท้องถ่ินและ
ของชาติ ส่งเสริมคุณธรรมภายในโรงเรียน เน้นความเป็น
ประชาธิปไตยในการปฏิบัติกิจกรรม มีการจัดทํา
โครงการและกิจกรรมดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสมํ่าเสมอ  
 
 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

        ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากรท่ีใช้ ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ 
ครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน จํานวน 6 โรงเรียน มีประชากรจํานวนท้ังสิ้น 
164 คน 
          2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากครูผู้สอนในโรงเรียน
เทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ตามตาราง
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan.  
(1970 : 607- 608) อ้างในพระมหาวิทูรย์ ธมฺมวุฑฺโฒ 
(บุญมาพิลา), (2555 : 4) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
113 คน    
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ 
คือแบบสอบถาม มี 3 ตอนประกอบด้วย 
 ตอนท่ี 1 ข้ อ มู ล ส ถ า นภ าพขอ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check List)  
เกี่ยวกับเพศ อายุ และระดับการศึกษาของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 3 ข้อ 

1. เพศ 
   ชาย 
   หญงิ 
2.ระดบัการศึกษา 
   ปรญิญาตร ี
   สงูกวา่ปริญญาตรี 

1. ตาํแหน่ง 
      1.1 ครผููส้อน 
       1.2 นกัเรยีน 
    2. จงัหวดั 
        2.1 ลาํพนู 
       2.2 ลาํปาง 

การบริหารสถานศึกษา
ตามปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 4 ด้านคือ 
1. ดา้นการบรหิารวชิาการ  
2. ดา้นการบรหิารงบประมาณ  
3. ดา้นการบรหิารงานบุคคล  
4. ดา้นการบรหิารทัว่ไป 
    โรงเรยีนประถมศกึษาใน
จงัหวดัลาํพนูและลาํปาง 

   1. มาตรฐานดา้นผูบ้รหิาร 
   2. มาตรฐานดา้นคร ู
   3. มาตรฐานดา้นผูเ้รยีน 
4. มาตรฐานดา้นทรพัยากร

สารสนเทศ 
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         ตอนท่ี 2  สอบถามเกี่ยวกับระดับความ
คิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน  ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 60 ข้อ คือด้านการ
บริหารวิชาการ จํานวน 15 ข้อ  ด้านการบริหาร
งบประมาณ จํานวน 15 ข้อ ด้านการบริหารงานบุคคล 
จํานวน 15 ข้อ และด้านการบริหารท่ัวไป จํานวน 15 ข้อ   
         ตอนท่ี 3  เป็นคําถามแบบปลายเปิดเ พ่ือ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน จํานวน 4 ข้อ  

 แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ปรากฏค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยท่ีได้คือ 0.97 นําแบบสอบถามที่จัดทําเรียบร้อยแล้ว 
ไปทดลองใช้  (Try-out) กับประชากรที่ ไ ม่ ใช่กลุ่ ม
ตัวอย่างคือโรงเรียนเทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียง
หนองล่อง จังหวัดลําพูน ซ่ึงมีบริบทใกล้เคียงกัน จํานวน 
30 ฉบับ เพ่ือหาค่าความเชื่อม่ันปรากฏค่าความเชื่อม่ันท่ี
ได้คือ 0.974 เม่ือแยกเป็นรายด้านพบว่าด้านการบริหาร
วิชาการได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.911 ด้านการบริหาร
งบประมาณได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.933 ด้านการ
บริหารงานบุคคลได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.929 และด้านการ
บริหารท่ัวไปได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.924    
 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอนโรงเรียน
เทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จํานวน 6 
โรงเรียน ได้แบบสอบถามคืนมา จํานวน 113 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ100 แล้วนําแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา
ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกฉบับ แล้วนําข้อมูล
จากแบบสอบถามที่ได้บันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป 
เพ่ือทําการวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูล  
           1.  วิ เคราะห์สภาพท่ัวไปของของ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม  จําแนกตามสถานภาพของ ผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency)  และค่า
ร้อยละ (Percentage) เสนอในรูปแบบตาราง   
          2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
สถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน 
เทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ได้แก่ ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป ผู้วิจัยได้
ดําเนินการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
          3. การทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) โดยจําแนกเป็น 2 กลุ่ม และทดสอบโดยใช้ t-
test เพ่ือทดสอบนัยสําคัญของความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างซ่ึงแตกต่างกันตามเพศ โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็น เพศชาย จํานวน 22 คน  เพศหญิง 
จํานวน 91 คน และระดับการศึกษาของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจํานวน 62 คน และระดับสูง
กว่าปริญญาตรี จํานวน 51 คน 
          4. วิเคราะห์ข้อมูลวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 ผู้วิจัย
ได้ทําการรวบรวมประมวลผลข้อมูลจากข้อปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ ในตอนท่ี 3 แล้วนํามาวิเคราะห์หา
ค่าความถี่ (Frequency) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนาโดยวิธีเขียนในลักษณะความเรียง   
        5. เกณฑ์การแปลผลข้อมูลท่ีได้จากแบบ 
สอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 40-41)ระดับคะแนน 
4.51 - 5.00  คือ  เห็นด้วยมากท่ีสุด   ระดับคะแนน 
3.51 - 4.50  คือ  เห็นด้วยมาก  ระดับคะแนน 2.51 - 
3.50 คือ เห็นด้วยปานกลาง ระดับคะแนน 1.51 - 2.50   
คือ  เห็นด้วยน้อย  ระดับคะแนน 1.00 - 1.50   คือ  
เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
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ผลการศึกษา 
  การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูนในคร้ังนี้ ผู้ศึกษามุ่งท่ีจะศึกษาระดับความ
คิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน  ของครูผู้สอน จํานวน 6 โรงเรียน     คือ
โรงเรียนเทศบาลจามเทวี โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง โรงเรียนเทศบาลสัน
ป่ายางหน่อม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง โรงเรียน
เทศบาลอุโมงค์ 1 มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังสิ้น 
113 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 91  คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.53 เพศชาย จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ
19.47 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจํานวน 62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.87 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 
51 คน คิดเป็นร้อยละ 45.13 สามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้ 
  สภาพการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน  โดยภาพรวมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก ( x = 4.30)  เม่ือพิจารณารายด้านเรียงลําดับการ
ปฏิบั ติจากมากไปหาน้อย  พบว่าด้านการบริหาร
งบประมาณมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x = 4.31)  
รองลงมาคือด้านการบริหารงานบุคคล มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก ( x = 4.30)  ด้านการบริหารท่ัวไปมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x = 4.30)  และด้านท่ีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือด้านบริหารวิชาการมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากเช่นกัน ( x = 4.29) ท้ังนี้มีรายละเอียดใน
แต่ละด้านดังนี้ 

1) ด้านการบริหารวิชาการ พบว่าระดับความ
คิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดลําพูน  ด้านการบริหารวิชาการ โดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x = 4.31) เม่ือพิจารณาเป็น
รายประเด็นพบว่า ประเด็นท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก
คือมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา 
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( x = 4.38) รองลงมา
คือสถานศึกษามีการจัดทําโครงการและกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการปฏิบัติและดําเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก ( x = 4.36)  และมี
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทุก
ระดับชั้นอยู่ในระดับมาก ( x = 4.36)   

2) ด้านการบริหารงบประมาณพบว่าระดับ
ความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน ด้านการบริหารงบประมาณ โดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x = 4.31) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ประเด็นพบว่า ประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ 
มีการบริหารงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.44)  รองลงมาคือ มีการรายงานผล
การ ใช้ ง บประมาณ ต่อหน่ ว ย ง าน ต้นสั ง กั ด และ
สาธารณชนอยู่ในระดับมาก ( x = 4.42) และมีการ
บริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้อยู่ในระดับมาก 
( x = 4.40)    

3) ด้านการบริหารงานบุคคลพบว่า ระดับ
ความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x = 4.30) เม่ือพิจารณาเป็น
รายประเด็นพบว่า ประเด็นท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก
คื อ  มี ค ว าม ร่ วม มือกั บองค์ ก ร /ชุ มชน ท่ีประสบ
ความสําเร็จตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 
4.38)  รองลงมาคือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษาเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.36) และส่งเสริมให้ครู
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ดําเนินชีวิตปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก ( x = 4.36)    

4) ด้านการบริหารงานท่ัวไป ระดับความ
คิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน  ด้านการบริหารงานท่ัวไป โดยรวมมีการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x = 4.31) เม่ือพิจารณาเป็น
รายประเด็นพบว่า ประเด็นท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด    3 ลําดับ
แรกคือคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบการบริหารจัดการสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.55) รองลงมาคือ  มีการจัดระบบ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาตามท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการกําหนด อยู่ในระดับมาก   ( x = 4.55) และ
มีการใช้อาคาร สถานท่ีอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.39)    
          ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน พบว่า เพศชาย
และเพศหญิงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน จําแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยรวมและรายด้านพบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็น 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 ปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน พบว่าด้านการบริหารวิชาการมีปัญหาคือ 
การดําเนินการตามแผนงาน/โครงการยังไม่เป็นระบบไม่
มีการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน ด้านการ
บริหารงบประมาณมีปัญหาคือการดูแลรักษาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์   ต่าง ๆ ยังไม่มีการ

ดูแลให้ใช้การได้อยู่เสมอ  ด้านบริหารงานบุคคลมีปัญหา
คือ การวางแผนและมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ ไม่ได้
คํานึงถึงศักยภาพและความเหมาะสมกับงาน   

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยค ร้ังนี้ เป็นการศึกษาการบริหาร
สถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน
เทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน โดยผู้วิจัยจะ
กล่าวถึงประเด็นการวิจัยท่ีสําคัญและน่าสนใจนํามา
อภิปรายผลดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน ในภาพรวมมีการบริหารสถานศึกษาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากทุกด้าน ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีระบบการ
บริหารสถานศึกษาท่ีใกล้เคียงกัน และได้รับนโยบายจาก
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการบริหาร
สถานศึกษาเช่นเดียวกัน ได้พัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษาโดยน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีโรงเรียนเทศบาลจามเทวี    ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีได้
ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา  ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
บริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป็นเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนเทศบาลต่าง ๆ ใน
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ซ่ึงผลการวิจัยได้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  สัญญา จารุจินดา (2551 : บทคัดย่อ)  
ท่ีได้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการในการน้อมนํา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ท่ี
พบว่าแนวทางการบริหารจัดการในการน้อมนําแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนประถมศึกษา 
ท้ัง 4 ด้าน  คือด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหาร
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งบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหาร
ท่ัวไปในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับ สร
สิทธ์ิ พรรณวงศ์ (2551)  ท่ีได้ทําการวิจัยเร่ืองการ
บริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า การบริหาร
จัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม โดยรวมและรายด้าน
ท้ัง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคลากร และ
กลุ่มบริหารงานบริหารท่ัวไป มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากเช่นกัน และจากผลการศึกษาของมงคล อินทรโชติ 
(2552) ท่ีได้ศึกษาเปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการ
บริหารโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ในภาพรวม 
พบว่า การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน 4 ด้าน คือ การ
บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารท่ัวไป มีความสําเร็จอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน  
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อ
การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน โดยจําแนกตามเพศพบว่าเพศชายและเพศหญิงมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนท้ังเพศชายและ
เพศหญิงได้เรียนรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และได้น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาดําเนินกิจกรรม   ต่างๆ สนองต่อนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังนี้เพราะในสภาวการณ์
ปัจจุบัน การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติได้ขยายวงกว้างสู่องค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน โดยมีการกําหนดนโยบายเพื่อให้ประชาชนทุก
ภาคส่วนได้ถือปฏิบัติ ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 78 และ

มาตรา 83 ท่ีกําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2555) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 
2559) ท่ีได้ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการพัฒนาประเทศ  นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งเน้นในการจัดทํานโยบายการ
จัดการศึกษาให้เข้ากับนโยบายของรัฐบาลซ่ึงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองหนึ่งท่ี
เป็นนโยบายในการจัดการศึกษา  มีการกําหนดเป็นกล
ยุทธ์ คุณธรรมนําความรู้และน้อมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงขัดแย้งกับงานวิจัยของ ศรี
เรือน  ย้ิมย่อง (2557:บทคัดย่อ) ท่ีได้ทําการวิจัยเร่ือง
แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
สิงห์บุรีและอ่างทอง ผลการเปรียบเทียบแนวทางการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
สิงห์บุ รีและอ่างทอง จําแนกตามเพศพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อ
การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลํ า พูน  จํ า แนกตามระ ดับการศึ กษาของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครู
สังกัดโรงเรียนเทศบาล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
มีความคิดเห็นว่าการบริหารสถานศึกษาว่า โรงเรียนเป็น
สถานศึกษาท่ีมีความสําคัญท่ีสุดเนื่องจากหน้าท่ีหลักของ
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โรงเรียน คือ การจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียน
บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และสามารถดํารงชีวิตให้
อ ยู่ ในสั งคม ไ ด้อ ย่ า ง มีคุณภาพ  บุคคล ท่ี มีหน้ า ท่ี
รับผิดชอบในด้านการเรียนการสอนได้แก่ ผู้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าหมวดวิชา หัวหน้างาน และครู
อาจารย์ท่ีมีหน้าท่ีในการสอน และสนับสนุนการสอนจึง
ทําให้มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศรีเรือน  ย้ิมย่อง (2557:บทคัดย่อ) ท่ีได้ทําการวิจัย
เร่ืองแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท สิงห์บุรีและอ่างทอง ผลการเปรียบเทียบแนว
ทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
สิงห์บุรีและอ่างทอง จําแนกตามระดับการศึกษาพบ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05   
 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามยัง
ได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน ดังต่อไปน้ี 
 1. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูดําเนินการตาม
แผนงาน/ โครงการอย่างเป็นระบบมีการติดตาม
ประเมินผลตัวชี้ วัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบนั 
 2. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูได้ดูแลรักษาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้การได้อยู่
เสมอ 
 3. ผู้บริหารควรมีการวางแผนและมอบหมาย
หน้าท่ีรับผิดชอบงานให้ครู โดยคํานึงถึงศักยภาพและ
ความเหมาะสมกับงาน 

 4. ผู้บริหารควรพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ ท่ี
มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

  ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน
การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา ของสถานศึกษาต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. ควร มีการศึ กษา เ พ่ื อหา รูปแบบหรื อ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการบริหารของแต่ละสถานศึกษา 
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ความสัมพันธร์ะหว่างการใช้อํานาจการบริหารงานของผู้บริหารกับความต้องการแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลในจังหวัดลําพนู 
Relationships between Management Authority and Work Need for motivation of 

Educators under Sub-district Municipality, Lamphun Province 
 

สมชาติ อุดมวงศ์รุ่งเรือง 
68 หมู่ 10 ตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 51000 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยในคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการใช้อํานาจการบริหารงานของผู้บริหาร ระดับความ

ต้องการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อํานาจการบริหารงาน
ของผู้บริหารกับความต้องการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่างจํานวน 123 คน 
ได้แก่ ผู้อํานวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และครูผู้ดูแลเด็กหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
สังกัดเทศบาลตําบลในจังหวัดลําพูน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยมี
ค่าความเชื่อม่ัน .930 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Correlation Coefficient)  
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการใช้อํานาจการบริหารงานของผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ อํานาจด้านอ้างอิง อํานาจเชี่ยวชาญ 
อํานาจการบังคับ อํานาจการให้รางวัล และด้านอํานาจตามกฎหมาย ส่วนระดับความต้องการแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านความต้องการความเจริญก้าวหน้า ด้านความต้องการ
ดํารงชีวิต และด้านความต้องการความสัมพันธ์ และการใช้อํานาจการบริหารงานของผู้บริหารโดยรวมมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความต้องการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

คําสําคัญ :  การใช้อํานาจ แรงจูงใจ บุคลากรทางการศึกษา 

 
Abstract  

The purposes of this research were to study the authority level of the management 
executives, the level of work Need for motivation among educators, and relationships between 
the management authority and the need for motivation of work performance among educators. 
The number of 123 samples was composed of the director of Educational Division, the chief of 
Educational Administration Department and child-care teachers or child-care assignees in 
charge under the sub-district municipality in Lamphun province. The instrument was a five-
rating scale questionnaire with the reliability co-efficient at .930, of which the data were 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation 
Coefficient. The research findings indicated that the overall level of management authority 
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among executives was high. When considered in each aspect, the average levels were ranked 
from the most to the least accordingly: Reference Power, Expertise Power, Enforcement Power, 
Awarding Power, and Statutory Power. The overall level of work need for motivation among 
educators was high. When considered in each aspect, the average levels were ranked from the 
most to the least accordingly: Career Growth Needs, Living Demands, and Relationship Needs.  
The overall relationships between the authority of the executive management were high 
positively correlated with the motivation of the work need for motivation among educators at a 
statistical significance level of .01. 
 
Keywords :  Management Authority, Motivation, Educators 
 
 

บทนํา  
 การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในปัจจุบันท่ี

ดําเนินไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวงวิชาชีพ
การศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการปรับเปล่ียนการ
บริหารจัดการศึกษาภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
การศึกษาท่ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542” เป็นการจัดโครงสร้างการบริหารการศึกษา ซ่ึง
ยึดหลักของการมีเอกภาพเชิงนโยบายหลากหลายในการ
ปฏิบัติ โดยเน้นระบบการกระจายอํานาจและการยึด
หลักการมีส่วนร่วม (อุ่นเรือน เมืองสองข้ัน, 2558 : ระบบ
ออนไลน์) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นองค์กร
สําคัญในการจัดการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน เนื่องมาจาก
นโยบายกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงได้กําหนดไว้ในกฎหมายสําคัญหลายฉบับ
ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ซ่ึงกําหนดให้
กระจายอํานาจไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใด
ระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ให้มีมาตรฐาน ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน สิ่งสําคัญท่ีจะให้การทํางานบรรลุ
เป้าหมายข้างต้นนั้น คือการบริหารงานให้องค์กรทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงบรรยงค์ โตจินดา 
(2543) ได้กล่าวว่า การทํางานจะประสบความสําเร็จได้
นั้น จําเป็นต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีคุณภาพร่วมปฏิบัติงาน
ด้วยกัน เพราะความสําเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร
ข้ึนอยู่กับบุคลากรเป็นสําคัญ ถ้าองค์กรใดมีคนท่ีไม่มี

คุณภาพ องค์กรนั้นย่อมประสบกับบัญหาท่ีจะนําไปสู่
ความล้มเหลวได้ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าองค์กรใดมี
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ อุทิศตนให้กับงานอย่างเต็มท่ีก็จะ
เป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงความสําเร็จ  

 ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดต้ังใน
รูปแบบเทศบาลตําบลในจังหวัดลําพูน มีจํานวนท้ังสิ้น 38 
แห่ง มีนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน 
ทําหน้าท่ีเป็นผู้บริหารการทํางาน และกําหนดนโยบายใน
การบริหารงานในทุกภาระงาน โดยมีปลัดเทศบาลเป็น
ผู้ดูแลและกํากับการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเทศบาลให้
เป็นไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีภายใต้ระเบียบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกําหนดไว้ และมีการ
แบ่งส่วนราชการโดยกําหนดให้กองการศึกษาทําหน้าท่ี
ดูแลการจัดการศึกษาในท้องถ่ิน และมีบุคลากรทาง
การศึกษาของเทศบาลทําหน้าท่ีปฏิบัติงานทางการศึกษา 
ได้แก่ ผู้อํานวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ตลอดบุคลากรทางการศึกษาใน
ตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องท้ังหมดภายในท้องถ่ินท่ีสังกัดอยู่ จากรายงาน
การติดตามการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ปี 2551 ยังพบปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัด
การศึกษาท่ีสําคัญคือ ครูและบุคลากรด้านการศึกษายัง
ขาดขวัญกําลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่มาก ซ่ึง
สิ่งท่ีมีต่อขวัญกําลังใจในการทํางานคือ การใช้อํานาจใน
การบริหารงานของผู้บริหารอย่างเป็นธรรมและถูกต้อง 
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ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารจึงควรให้ความสําคัญและใช้อํานาจ
ในการบริหารงานอย่างเหมาะสมเพ่ือสร้างและเพ่ิม
แรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงาน นอกจากจะทําให้
ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการแล้ว ยังทําให้ขวัญ
กําลังใจและความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรใน
หน่วยงานมีมากข้ึน สิ่งดังกล่าวล้วนนํามาซ่ึงความสมัคร
สามัคคี ความมีประสิทธิภาพและความเจริญก้าวหน้า
ของหน่วยงาน (ประชุม รอดประเสริฐ,  2535 ; 345)  

 จ ากคว าม สํ า คัญ ดั ง กล่ า ว  ผู้ วิ จั ย ซ่ึ ง ไ ด้
ปฏิบัติงานอยู่ในเทศบาลตําบล มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ตลอดจนเกี่ยวข้องกับการจัดศึกษาในท้องถ่ิน จึงสนใจท่ี
จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อํานาจ
บริหารงานของผู้บริหาร กับความต้องการแรงจูงใจใน
การปฏิบั ติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
เทศบาลตําบลในจังหวัดลําพูน เพ่ือนําไปเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการบริหารงานการศึกษาต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการใช้อํานาจการบริหารงานของ

ผู้บริหาร สังกัดเทศบาลตําบลในจังหวัดลําพูน 
 2. เพ่ือศึกษาความต้องการแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาล
ตําบลในจังหวัดลําพูน 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
อํานาจการบริหารงานของผู้บริหาร กับความต้องการ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 
สังกดัเทศบาลตําบลในจังหวัดลําพูน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อํานาจ

การบริหารงานของผู้บริหารกับความต้องการแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
เทศบาลตําบลในจังหวัดลําพูน ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า
เอกสาร และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

 1. แนวคิด และทฤษฏีเก่ียวกับอํานาจ 
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ

อํานาจแตกต่างกันออกไป เช่น Gill (2006 : 245 อ้าง
ถึงใน ชานน ตรงดี,2551:12) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
อํานาจ หมายถึง ความสามารถในท่ีจะมีอิทธิพลต่อ
ความคิดและการกระทํ าของบุคคลหรือกลุ่ มคน 
Luthans (1981 : 388-389 อ้างถึงใน ชวลิต ย่ิงยง
,2551 : 34) กล่าวว่า อํานาจ หมายถึง ความสามารถท่ี
จะทําให้คนอ่ืนหรือกลุ่มดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือทํา
ให้คนหรือกลุ่มเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ส่วน French และ Raven (1960 : 259 อ้างถึงใน นง
นารถ โซ๊ะมณี, 2551 : 14) กล่าวถึงอํานาจว่า หมายถึง 
การ เปลี่ ยนแปลงพฤ ติกรรม  ความคิ ด  ทัศนค ติ 
จุดมุ่งหมาย ความต้องการ ค่านิยมและอ่ืน ๆ กล่าวโดย
สรุปแล้ว อํานาจหมายถึง ความสามารถของบุคคลหนึ่ง
ได้ทํากิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง เพ่ือท่ีจะบังคับให้ผู้นั้น 
หรือกลุ่มบุคคลนั้นปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะด้วยความสมัคร
ใจหรือไม่ก็ตาม เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ 

สําหรับแหล่งท่ีมาของอํานาจ French และ 
Raven (1959 : 150-160 อ้างถึงใน ศิรินรัตน์ ปัญญา
วงศ์,  2552 : 19) ได้แบ่งฐานของอํานาจหรือแหล่งท่ีมา
ของอํานาจเป็น 5 ประเภท คือ 1) อํานาจการให้รางวัล 
2) อํานาจการบังคับ 3) อํานาจตามกฎหมาย 4) อํานาจ
อ้างอิง และ 5) อํานาจความเชี่ยวชาญ ส่วนวิทยา ด่าน
ธํารงกุล (2546 : 245-246) กล่าวว่า แหล่งท่ีมาของ
อํานาจ แบ่งออกได้เป็น 2 แหล่งใหญ่ ๆ คือ อํานาจท่ีมา
จากตําแหน่งหน้าท่ี ประกอบด้วย อํานาจจากความชอบ
ธรรม อํานาจจากการให้รางวัล อํานาจจากการลงโทษ 
กับอํานาจท่ีมาจากตัวบุคคลซ่ึงประกอบด้วย อํานาจจาก
ความเชี่ยวชาญและอํานาจจากการอ้างอิงผู้นําท่ีดี กล่าว
โดยสรุปแล้ว แหล่งท่ีมาของพลังอํานาจ มาจาก 2 แหล่ง
ด้วยกัน ได้แก่ แหล่งอํานาจท่ีเกิดจากการได้รับมอบจาก
ผู้มีอํานาจในองค์การเป็นผู้มอบให้ซ่ึงได้รับอย่างชอบ
ธรรม โดยหน่วยงานนั้นต้องปฏิบัติตามอํานาจนั้น คือ 
อํานาจความชอบธรรม อํานาจจากการให้รางวัล อํานาจ
จากการลงโทษ อํานาจตามกฎหมาย อํานาจการบังคับ 
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และแหล่งอํานาจท่ีเกิดจากตัวบุคคลนั้นเอง เป็นแหล่ง
อํานาจท่ีตัวบุคคลเป็นผู้ทําให้เกิดข้ึน คือ อํานาจจาก
ความเชี่ยวชาญ และอํานาจจากการอ้างอิง สําหรับการ
ใช้อํานาจนั้น เป็นการจัดระเบียบและควบคุมการทํางาน
ภายในองค์การให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
ซ่ึง Etzioni  (วิเชียร วิทยอุดม, 2548 : 166-167) เห็น
ว่าการใช้อํานาจท่ีสําคัญมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ 1) การ
ใช้อํานาจแบบบังคับ 2) การใช้อํานาจแบบใช้สิ่งตอบ
แทน และ3) การใช้อํานาจทางสังคมและคุณงามความดี 
สอดคล้องกับสมยศ นาวีการ (2540 : 256-259) ได้
กําหนดแนวทางการใช้อํานาจจากฐานอํานาจ 5 ฐาน
ของ French และ Raven คือ อํานาจการให้รางวัล 
อํานาจบังคับ อํานาจตามกฎหมาย อํานาจอ้างอิง และ
อํานาจความเชี่ยวชาญ ซ่ึงผู้วิจัยได้ใช้แนวทางการใช้
อํานาจของ French และ Raven เป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัยคร้ังนี้ 

ในด้านการใช้อํานาจของผู้บริหารเทศบาล
ตําบล เป็นอํานาจท่ีได้รับมอบจากผู้มีอํานาจอย่างชอบ
ธรรม ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 ในมาตรา 48 กล่าว
โดยสรุปได้ว่า พระราชบัญญัติดังกล่าว กําหนดให้
เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซ่ึงมาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงของประชาชน โดยมีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรอง
จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจํ าของเทศบาลให้ เป็นไปตามนโยบาย  โดย
กําหนดให้มีอํานาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดไว้ 
ในกรณี ท่ีนายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบั ติราชการได้ 
สามารถกําหนดให้รองนายกเทศมนตรี ตามลําดับท่ี
นายกเทศมนตรีจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มี
รองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน ดังนั้น ผู้บริหารจึง
ต้อง พิจารณาอํานาจของตนอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวังเ พ่ือให้อยู่ในขอบเขตที่กําหนด เ พ่ือให้
บุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป  

 2. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับแรงจูงใจ 
 ความหมายของแรงจูงใจ ได้มีนักวิชาการ ได้

ให้นิยามความหมายของแรงจูงใจไว้หลายความหมาย 
เช่น Luthans (1992 : 146 อ้างถึงใน นงนารถ โซ๊ะมณี,  
2551 : 28) กล่าวว่า แรงจูงใจหมายถึง กระบวนการ
เบื้องต้นของการเกิดแรงจูงใจจะเกิดความต้องการ ทําให้
เกิดแรงขับหรือแรงจูงใจเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย ส่วน
สุรางค์ โค้วตระกูล (2544 : 153)กล่าวว่า แรงจูงใจ
หมายถึง องค์ประกอบท่ีกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมท่ีมี
จุดมุ่งหมาย และราตรี พัฒนรังสรรค์ (2544 : 254) ได้
ใ ห้ความหมายแรง จูง ใจ ว่า  หมายถึง  ภาวะหรือ
องค์ประกอบท่ีกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งออกมาอย่างมีจุดมุ่งหมายเพ่ือนําไปสู่จุดหมาย
ท่ีตนเองต้องการหรือผู้กระทําการชักจูงกําหนด กล่าว
โดยสรุป  แรงจู ง ใจ  คือ  พลั งผลัก ดันใ ห้คนแสดง
พฤติกรรมของตนเองต้องการออกมา โดยท่ีสามารถ
กําหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนั้นได้ 
เพ่ือให้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่กําหนด 

สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด
ทฤษฏีแรงจูงใจของ Alderfer (Alderfer’s Existence 
Relatedness Growth Theory) เป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ท้ังนี้ นรา สมประสงค์ (2536 : 139) กล่าวว่า
ทฤษฎีแรงจูงใจ  E.R.G. ของ  Alderfer ได้ปรับปรุง
แนวทางความคิดมาจากทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการ  
5 ลําดับข้ันของ Maslow เหลือ 3 ลําดับข้ัน คือ1) 
ความต้องการในการดํารงชีวิต (Existence Needs: E) 
2) ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness Needs: 
R) และ 3) ความต้องการความเจริญเติบโตก้าวหน้า 
(Growth Needs: G) ซ่ึงธงชัย สันติวงษ์ (2536 : 390) 
กล่าวถึง ทฤษฎีแรงจูงใจ E.R.G. ของ Alderferได้พัฒนา
โดยยึดหลักพ้ืนฐานความรู้มาจากทฤษฎีแรงจูงใจของ 
Maslow จากการวิจัยของ Alderfer เห็นว่าความ
ต้องการของมนุษย์น่าจะแยกแยะเป็น 3 ประเภท คือ 1) 
ความต้องการอยู่รอด จะเกี่ยวข้องกับความต้องการ
ทางด้านร่างกายและปรารถนาอยากมีสิ่งของเคร่ืองใช้
ต่าง ๆ สําหรับชีวิตจริงในองค์การนั้นเป็นความต้องการ
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ค่าจ้างเงินโบนัส และผลประโยชน์ตอบแทน สภาพ
เงื่อนไขการทํางานท่ีดี และสัญญาการว่าจ้าง 2) ความ
ต้องการทาง ด้านสั งคม  เป็นส่ วน ท่ี เกี่ ยว ข้องกับ
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ต่อกันระหว่างบุคคลใน
องค์การ ซ่ึงในองค์การนั้น ความต้องการของคนท่ี
ต้องการจะเป็นผู้นําหรือมียศฐานะเป็นหัวหน้า ความ
ต้องการท่ีจะเป็นผู้ตาม และความต้องการอยากมีสาย
สัมพันธ์ทางมิตรภาพกับใคร ๆ และ 3) ความต้องการ
ก้าวหน้า เป็นความต้องการท่ีเกี่ยวกับเร่ืองราวของการ
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงฐานะสภาพ และเติบโตก้าวหน้า
ของคนผู้ทํางาน ความต้องการอย่างเป็นผู้ริเริมบุกเบิก มี
ขอบเขตอํานาจขยายกว้างออกไปเร่ือย และการพัฒนา
ด้วยการเติบโตด้วยความรู้ ความสามารถต่างก็เป็นความ
ต้องการประเภทนี้  

สําหรับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการศึกษา ซ่ึงท่ีทําหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ภายในท้องถ่ินท่ี โดยคณะกรรมการกลางเทศบาลได้
กําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาลเร่ือง ตําแหน่งและ
วิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องต่อการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน 
ซ่ึงการปฏิบัติงานจะประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใด 
ข้ึนอยู่กับแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรทาง
การศึกษา ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารจึงจําเป็นต้องศึกษาและ
ทําความเข้าใจในปัจจัยหรือองค์ประกอบที่สําคัญ ๆ ท่ี
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือ
ความสําเร็จและการพัฒนาขององค์การหรือหน่วยงาน
ให้เจ ริญมากย่ิง ข้ึน  และต้องตระหนักอยู่ เสมอว่า 
ความรู้สึกพึงพอใจ และแรงจูงใจนั้นสามารถเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา 

 3. บริบทของการบริหารงานเทศบาลตําบล 
จังหวัดลําพูน 

การปกครองท้องถ่ินของไทย เร่ิมเกิดข้ึน ใน
สมัยรัชกาลท่ี 5 ได้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดกิจการ

ท้อง ถ่ินฉบับแรก  คือ  พระราชกําหนดสุขาภิบาล
กรุงเทพฯ ร.ศ.116 โดยกําหนดให้สุขาภิบาลกรุงเทพฯ มี
หน้าท่ีดําเนินการรักษาความสะอาด และป้องกันโรค 
ทําลายขยะมูลฝอย จัดสถานที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
สําหรับราษฎรท่ัวไป ห้ามการปลูกสร้าง หรือซ่อมแซม
โรงเรือนท่ีจะเป็นเหตุให้เกิดโรค รวมท้ังการขนย้ายสิ่ง
โสโครกท่ีทําความรําคาญให้กับราษฎรไปท้ิง เป็นต้น 
ต่อมาได้จัดต้ังสุขาภิบาลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาครข้ึน
ในต่างจังหวัด เป็นแห่งแรก ซ่ึงต่อมา มีการเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2475 
มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข โดยจัดระเบียบการบริหารราชการ เป็น
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ินตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2476 โดยกําหนดส่วนท้องถ่ินได้
มีการจัดต้ังเทศบาลข้ึนตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2476 แต่ดําเนินงานได้ผลไม่เต็มท่ีตามท่ีมุ่งหมายไว้ 
จึงระงับการจัดต้ังเทศบาลข้ึนใหม่ จนกระท่ังได้มีการตั้ง
สุขาภิบาลข้ึนแทนเทศบาลในท้องท่ีท่ียังไม่มีฐานะเป็น
เทศบาลตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ.2495 ซ่ึง
ต่อมา ในปี 2500 ได้มีการยกฐานะสุขาภิบาลบางแห่ง
ข้ึนเป็นเทศบาลตําบล เช่น เทศบาลตําบล กระบินทร์ 
เทศบาลโคกสําโรง เทศบาลตําบลบัวใหญ่ เป็นต้น และ
กรณี ท่ี มีการจัดต้ังจังหวัดใหม่ ก็ให้จัด ต้ังเทศบาล
เมืองข้ึนในท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีต้ังศาลากลางจังหวัด ตาม
บทบัญญัติมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถ่ิน
ไทย, 2557 : ระบบออนไลน์) 

สําหรับเทศบาลตําบล เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสําหรับเมืองขนาดเล็ก มีฐานะเดิมเป็นสุขาภิบาล
หรือองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) จัดต้ังโดยการ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถ่ินข้ึนเป็น
เทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
โดยทั่ ว ไปมีชื่ อตามตําบลที่ เทศบาล ต้ังอ ยู่  มี เขต
ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลอันเป็นท่ีต้ังเทศบาลแห่งนั้นท้ัง
ตําบล หรือครอบคลุมพ้ืนท่ีเพียงบางส่วนของตําบล หาก
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ท้องถ่ินท่ีเป็นเทศบาลตําบลมีความเจริญ จนมีประชากร
ถึง 10,000 คน และมีรายได้พอควรอาจได้รับการยก
ฐานะข้ึนเป็นเทศบาลเมือง (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สําหรับเมืองขนาดกลาง) ซ่ึงจะมีอํานาจหน้าท่ีและความ
เป็นอิสระมากข้ึน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2558 : 
ระบบออนไลน์) และจะมีกองการศึกษา เป็นหน่วยงาน
ของเทศบาลท่ีทําหน้าท่ีประสาน กํากับดูแล และติดตาม
การทํางานในการจัดการศึกษาภายในท้องถ่ินของตนเอง 
โดยปกติแล้ว การจัดการศึกษาภายในท้องถ่ินนั้น จะ
ข้ึนอยู่กับสภาพความพร้อมและงบประมาณในการ
บริหารของแต่ละเทศบาลว่าจะสามารถกระทําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงใดซ่ึงส่วนใหญ่การจัดการศึกษาท่ี
เทศบาลตําบลท่ีสามารถจัดทําได้ได้แก่ 1) การจัดการ
ศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 2) จัดการศึกษาภาค
บังคับในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 3) 
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

 4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 กุลธิดา เนื่องจํานงค์ (2555) ได้ศึกษาความ 

สัมพันธ์ระหว่างการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอน 
โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบางละมุง สังกัดสํานัก
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 พบว่า 1) 
การใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก 2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
ปฏิบัติการสอน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 
3) การใช้พลังอํานาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจ
ในการปฏิบั ติงานของครูปฏิบัติการสอนโดยรวม มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

 ชานน  ตรงดี  (2551) ไ ด้ศึกษาเ ร่ืองความ 
สัมพันธ์ระหว่างการใช้อํานาจของผู้บริหารกับแรงจูงใจใน
การทํางานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย พบว่า 1) การใช้อํานาจตาม
การรับรู้ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 2) ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา มีแรงจูงใจในการ
ทํางานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) การใช้อํานาจ

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการทํางานของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ในระดับตํ่า อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 

 นงนารถ โซ๊ะมณี (2551) ได้ศึกษาเร่ืองความ 
สัมพันธ์ระหว่างการใช้ฐานอํานาจของผู้ อํานวยการ
โรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
ขยายโอกาสในอําเภอบางนํ้าเปร้ียว สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า 1) ฐานอํานาจของ
ผู้บริหารโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ฐานอํานาจของ
ผู้อํานวยการโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนขยายโอกาสในอําเภอบางนํ้าเปร้ียว สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายด้านมี
ความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

ปราณี  บรรณสาร  (2551) ไ ด้ศึ กษาความ 
สัมพันธ์ระหว่างการใช้อํานาจของผู้บริหารกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า 1) การใช้อํานาจ
ของผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ อํานาจของผู้บริหารกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 อยู่ในระดับมาก  

มาลา ทัดมาลี (2544) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้อํานาจของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนศรีหฤทัย 
จังหวัดจันทบุรี พบว่า 1) การใช้อํานาจของผู้บริหาร
โรงเรียนศรีหฤทัย จังหวัดจันทบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอน
โรงเรียนศรีหฤทัย จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และ3) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อํานาจของผู้บริหาร
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอน
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โรงเรียนศรีหฤทัย จังหวัดจันทบุรี พบว่า การใช้อํานาจ
ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนศรีหฤทัย 
จังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายด้านอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 อยู่ในระดับคอ่นข้างสูง  

ศิรินรัตน์ ปัญญาวงศ์ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อํานาจของผู้บริหาร
โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 
1-7 พบว่า 1) การใช้อํานาจตามความเห็นของข้าราชการ
ครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 
3) การใช้อํานาจของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวม มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
โดยรวม อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

กล่าวโดยสรุป ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
อํานาจมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก การท่ีผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจในระดับมากย่อม
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน ทําให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความราบร่ืน และผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงาน
งานได้ด้วยความเต็มใจ ดังนั้นการท่ีผู้บริหารเลือกใช้
อํานาจได้อย่างเหมาะสม ย่อมสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากรทางการศึกษา อันจะทําให้การปฏิบัติงานในด้าน
การศึกษาของท้องถ่ินเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
 

วิธีวิจัย 
  ขอบเขตของการวิจัย 

   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดเทศบาลตําบลในจังหวัดลําพูน จํานวน 38 แห่ง 
ประกอบไปด้วย ผู้อํานวยการกองการศึกษาจํานวน 38 
คน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาจํานวน 38 คนและครู
ผู้ดูแลเด็กหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ จํานวน 
101 คน รวมท้ังสิ้น 177 คน 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดเทศบาลตําบลในจังหวัดลําพูน จํานวน 38 แห่ง 
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling) คํานวณสัดส่วน
ระหว่างประชากรและกลุ่มตัวอย่างแยกตามตําแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ฐานประชากรตามตําแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง และใช้เกณฑ์
กําหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางกําหนดขนาดของ Krejcie 
และ Morgan (สมบูรณ์ ตันยะ,  2545 : 125-126) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกองการ ศึกษาจํานวน 
26 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาจํานวน 26 คน ครู
ผู้ดูแลเด็กหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ จํานวน 
77 คน รวมท้ังสิ้น 123 คน แสดงได้ดังตาราง ต่อไปน้ี 

 

ตําแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษา 

ประชากร 
(คน) 

สัดส่วน 
(%) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

ผู้อํานวยการกอง
การศึกษา 

38 21.47 26 

หัวหน้าฝา่ยบรหิาร
การศึกษา 

38 21.47 26 

ครูผู้ดูแลเด็กหรือผู้
ท่ีได้รับมอบหมาย 

101 57.06 77 

รวม 177 100 123 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัย 

 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถามความสัมพันธ์

ระหว่างการใช้อํานาจการบริหารงานของผู้บริหารกับ
ความต้องการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลในจังหวัดลําพูน ผ่านการ
ประ เ มิ นจากผู้ เ ชี่ ย วชาญ  จํ านวน  5  ท่ าน  เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 
แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสภาพ
ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
ระดับการใช้อํานาจการบริหารงานของผู้บริหาร จํานวน 
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25 ข้อ มีค่าความสอดคล้องของเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.80-1.00 มีค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) เท่ากับ .887 
ได้แก่ อํานาจการให้รางวัล    (.846)  อํานาจบังคับ (.801) 
อํานาจตามกฎหมาย (.787) อํานาจอ้างอิง (.805)  และ
อํานาจความเชี่ยวชาญ (.782)  ตอนท่ี 3 แบบสอบถาม
ระดับความต้องการการจูงใจของบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 18 ข้อ มีค่าความสอดคล้องของเน้ือหา (IOC) อยู่
ระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
เท่ากับ .903 ได้แก่ ความต้องการดํารงชีวิต (.621)  ความ
ต้องการความสัมพันธ์ (.896) และ ความต้องการความ
เจริญก้าวหน้า (.835) รวมท้ังสิ้น 43 ข้อ ซ่ึงมีค่าความ
เชื่อม่ัน (Reliability) ท้ังฉบับ เท่ากับ .930 

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้ วิจัยได้ดําเนินการเก็บ

รวบรวม โดยการใช้แบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างตัวอย่างจากเทศบาลตําบลในจังหวัดลําพูน ในปี 
2558 จํานวนท้ังสิ้น 123 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืน
มา จํานวน 123 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วนํา
แบบสอบถามท่ีได้มาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ 
จากนั้นนําเข้าข้อมูล ลงในโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการ
วิเคราะห์ทางสถิติ 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

จากข้อมูลของแบบสอบถาม ในการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้อํานาจการบริหารงานของผู้บริหารกับความ
ต้องการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลในจังหวัดลําพูน ดังนี้ 
แบบสอบถามตอนท่ี  1 วิ เคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าความถี่ และร้อยละ แบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ส่วนการแปรผลระดับความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้อํานาจการบริหารงานของผู้บริหารกับความ
ต้องการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา ใช้วิธีวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์

สัน (Pearson’s Product Correlation Coefficient) นํา
ข้อมูลจัดลําดับและเสนอประกอบความเรียง 

 
ผลการวิจัย 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ อํ านาจการ
บริหารงานของผู้บริหาร กับความต้องการแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาล
ตําบลในจังหวัดลําพูน พบว่า สภาพท่ัวไปของบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลในจังหวัดลําพูน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 84.60 มีวุฒิการศึกษาส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือตํ่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 52. 
และมีประสบการณ์การทํางานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5 -10 
ปี คิดเป็นร้อยละ 51.20 
 การใช้อํานาจการบริหารงานของผู้บริหารสังกัด
เทศบาลตําบลในจังหวัดลําพูน โดยรวมอยู่ในระดับมาก    

(  = 3.73 S.D=.39 )  สามารถสรุปโดยแยกเป็นรายด้าน

ได้ คือ 1) ด้านอํานาจการให้รางวัลอยู่ในระดับมาก (  = 
3.64 S.D=.47)  โดยบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่า 
ประเด็นการให้โอกาสบุคลากรทางการศึกษาได้เลื่อน
ตําแหน่งเป็นประเด็นท่ีมีระดับการใช้อํานาจสูงท่ีสุด 
ลําดับท่ี 2 และ 3 คือ ประเด็นการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้
ด้วยความยุติธรรม และการได้รับให้อนุญาตลาพักผ่อนได้
ตามความเหมาะสม 2) ด้านอํานาจการบังคับอยู่ในระดับ

มาก (  =3.67 S.D=.46 ) โดยบุคลากรทางการศึกษาเห็น
ว่า ประเด็นมีการควบคุมการทํางานให้เสร็จทันตาม
กําหนดเป็นประเด็นท่ีมีระดับการใช้อํานาจสูงท่ีสุด ลําดับ
ท่ี 2 และ 3 คือประเด็นมีการกําหนดเป้าหมายเพ่ือควบคมุ
การปฏิบัติงาน และมีการกําหนดกฎ ระเบียบในการ
ทํางานอย่างชัดเจน 3) ด้านอํานาจตามกฎหมายอยู่ใน

ระดับมาก (  =3.61 S.D=.44 ) โดยบุคลากรทางการศึกษา
เห็นว่า ประเด็นการมอบหมายงานให้บุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติตามหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นประเด็นท่ีมี
ระดับการใช้อํานาจสูงท่ีสุด ลําดับท่ี 2 และ 3 คือ ประเด็น
การมอบหมายงานตามสายบังคับบัญชา และประเด็นการ
ใช้อํานาจทางกฎหมายอยู่ในขอบเขตท่ีกําหนด 4) ด้าน
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อํานาจอ้างอิงอยู่ในระดับมาก (  =3.92 S.D=.52 )  โดย
บุคลากรทางการศึกษาเห็นว่า ประเด็นมีการทักทายกับ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นกันเองเป็นประเด็นท่ีมี
ระดับการใช้อํานาจสูงท่ีสุด ลําดับท่ี 2 และ 3 คือ ประเด็น
การให้เกียรติในความเห็นของบุคลากรทางการศึกษา และ
ป ร ะ เ ด็ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง ท่ี ดี แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 5) ด้านอํานาจความเชี่ยวชาญอยู่ใน

ระดับมาก (  =3.82 S.D=.54 ) โดยบุคลากรทาง
การศึกษาเห็นว่า ประเด็นมีความเชี่ยวชาญในการ
บริหารงานการศึกษาเป็นประเด็นท่ีมีระดับการใช้อํานาจ
สูงท่ีสุด ลําดับท่ี 2 และ 3 คือ ประเด็นสามารถให้
คําแนะนําในการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้องและประเด็น
มีแนวทางบริหารงานเป็นท่ียอมรับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

 สําหรับความต้องการแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลในจังหวัด

ลําพูน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.78 S.D=.48 ) 
สามารถสรุปโดยแยกเป็นรายด้านได้ คือ1) ด้านความ

ต้องการดํารงชีวิตอยู่ในระดับมาก (  =3.78 S.D=.51)  
โดยบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่า ประเด็นรู้สึกถึงความ
ม่ันคงในตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาเป็นประเด็นท่ีมี
ความต้องการแรงจูงใจสูงท่ีสุด ลําดับท่ี 2 และ 3 คือ 
ประเด็นมีการปกครองในการทํางานอย่างเป็นธรรม และ
ประเด็นการได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม  2) ด้านความต้องการความสัมพันธ์อยู่ในระดับ

มาก  (    =3.74  S.D=.50 ) โดยบุคลากรทางการศึกษา
เห็นว่า ประเด็นมีความรู้สึกว่าเป็นผู้มีความสําคัญต่อ
องค์กรเป็นประเด็นท่ีมีความต้องการแรงจูงใจสูงท่ีสุด 
ลําดับท่ี 2 และ 3 คือ ประเด็นได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงานในการปฏิบัติงาน และประเด็นได้รับการยอมรับ
จากผู้บริหารในการปฏิบัติงาน 3) ด้านความต้องการความ

เจริญก้าวหน้าอยู่ในระดับมาก (  =3.84 S.D=.55 ) โดย
บุคลากรทางการศึกษาเห็นว่า ประเด็นบุคลากรทาง
การศึกษาปฏิบัติงานได้สําเร็จตามเป้าหมายเป็นประเด็นท่ี
มีความต้องการแรงจูงใจสูงท่ีสุด ลําดับท่ี 2 และ 3 คือ 
ประเด็นได้รับการสนับสนุนให้ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้

อย่างสมํ่าเสมอและประเด็นได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
ประชุมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นประจํา  

 การแปรผลระดับความสัมพันธ์โดยใช้ วิ ธี
วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Correlation Coefficient) พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้อํานาจการบริหารงานของผู้บริหารโดยรวม
กับความต้องการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการศึกษาโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง 
(r=.901) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงได้
ดังตารางต่อไปน้ี 

  Sig <.01 
 
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อํานาจการ
บริหารงานของผู้บริหารกับความต้องการแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาล
ตําบลในจังหวัดลําพูน 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อํานาจ

การบริหารงานของผู้บริหารกับความต้องการแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาล
ตําบลในจังหวัดลําพูน มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปราย 
ดังนี้ 

 การใช้ อํานาจการบริหารงานของผู้บริหาร 
สังกัดเทศบาลตําบลในจังหวัดลําพูน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก การใช้อํานาจการ
บริหารงานของผู้บริหารเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้บริหาร

 ดํารง 
ชีวิต 

ความ 
สัมพันธ์ 

เจริญ 
ก้าวหน้า 

รวม 

การให้รางวัล .751** .593** .638** .714** 
บังคบั .606** .662** .615** .683** 
กฎหมาย .718** .728** .711** .780** 
อ้างอิง .666** .689** .702** .743** 
เชี่ยวชาญ .675** .654** .703** .732** 

รวม .843** .820** .833** .901** 
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จะต้องแสดงการใช้อํานาจในการบริหารงานให้เหมาะสม 
เพ่ือจูงใจให้บุคลากรทางการศึกษาร่วมมือกันทํางานให้
เป็นไปตามนโยบายทางการศึกษาท่ีองค์กรท่ี ต้ังไว้ 
ตลอดจนแสดงพฤติกรรมการใช้อํานาจให้เป็นท่ียอมรับแก่
ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงแยกออกเป็นรายด้าน
ได้ดังนี้  

 1) การใช้อํานาจการบริหารงานด้านอํานาจ
การให้รางวัล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อปรากฏว่า การให้โอกาสบุคลากรทางการศึกษาได้
เลื่อนตําแหน่งมีการใช้อํานาจอยู่ในระดับมากเป็นอันดับ
แรก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารเทศบาลตําบลในจังหวัด
ลําพูน มีการกําหนดหน้าท่ีในการปฏิบัติงานได้ตรงตาม
ความสามารถของบุคคล มี วิ ธีการพิจารณาความดี
ความชอบให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกคนได้อย่างยุติธรรม 
ได้แก่ การเลื่อนตําแหน่งเพ่ือความก้าวหน้าในหน้าท่ี การ
เลื่อนข้ันเงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบ อ่ืน ๆ 
อย่างมีเหตุผลและเกิดผลกระทบต่อบุคลากรน้อยท่ีสุด มี
การให้กําลังใจและชมเชยผู้ปฏิบัติงานเม่ือปฏิบัติงานได้
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ทําให้บุคลากรทางการศึกษาเกิด
ความคาดหวังสูง และเกิดความพึงพอใจสูงตามไปด้วย 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ท ฤ ษ ฏี แ ร ง จู ง ใ จ ก า ร ค า ด ห วั ง 
(Expectactancy Motivation Theory) ของ Vroom 
&Deci (1992 อ้างถึงใน ชานน ตรงดี, 2551 : 36) ซ่ึง
แนวคิดของทฤษฎีกล่าวว่า ความพึงพอใจไม่ใช่ปัจจัย
ก่อให้เกิดการปฏิบั ติงานให้บรรลุเป้าหมาย แต่มีตัว
เชื่ อมโยง เช่น รางวัล ผลตอบแทนได้มาจากการ
ปฏิบัติงานแล้วเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงปกติแล้วบุคคลจะ
พิจารณาทางเลือกท่ีมีอยู่เพ่ือชี้นําไปสู่ค่าตอบแทนหรือ
รางวัลท่ีต้องการมากท่ีสุดองค์ประกอบท่ีสําคัญ ได้แก่ การ
คาดหวัง ซ่ึงมีอิทธิพลต่อตัวเลือกหรือความคาดหวังกับ
คุณค่าหรือความพอใจ หากบุคคลท่ีมีความคาดหวังสูง
ย่อมมีแรงจูงใจสูงทําให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
สูงข้ึนตามไปด้วย  

 2) การใช้อํานาจการบริหารงานด้านอํานาจ
การบังคับ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า มีการควบคุมการทํางาน

ให้เสร็จทันตามกําหนด มีการใช้อํานาจอยู่ในระดับมาก
เป็นอันดับแรก ท้ังนี้ เป็นเพราะเทศบาลตําบลในจังหวัด
ลําพูน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงทําหน้าท่ีในการ
บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 5496 (แก้ไขถึง ฉบับท่ี 13)พ.ศ. 2552 ตาม
มาตรา 50 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 (แก้ไขถึงฉบับท่ี 2) มาตรา 16 ซ่ึงการ
จัดการศึกษาก็เป็นอํานาจหน้าท่ีท่ีเทศบาลตําบลจะต้อง
กระทําด้วย เพ่ือพัฒนาการศึกษาภายในท้องถ่ินให้
มาตรฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารจึงต้องมีการสั่งงานให้แก่
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามและควบคุมการทํางาน
ให้เสร็จทันตามกําหนดเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการ ตลอดจนกําหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจน 
และมีมาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของนงนารถ โซ๊ะ
มณี (2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ฐาน
อํานาจของผู้อํานวยการโรงเรียนกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสในอําเภอบางนํ้า
เปร้ียวสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
พบว่า ผู้บริหารใช้อํานาจการบังคับอยู่ในระดับมาก  

 3) การใช้อํานาจการบริหารงานด้านอํานาจ
ตามกฎหมายโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า การมอบหมายงานให้
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
มีการใช้อํานาจอยู่ ในระดับมากเป็นอันดับแรก ท้ังนี้
เนื่องจาก ผู้บริหารจะต้องกําหนดให้บุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง 
ตําแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล ลงวันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2550 และต้อง
มอบหมายงานที่ได้เหมาะสมกับหน้าท่ี ซ่ึงเป็นกฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบังคับในการดําเนินงานต่าง ๆ ซ่ึงบุคลกรทาง
การศึกษาทุกคนต้องยอมรับและปฏิบัติตาม เนื่องจาก
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ นั้น เป็นข้อกําหนดใน
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การปฏิบัติงานในแต่ละด้าน เป็นมาตรฐานกลางท่ีทุกคน
ต้องปฏิบัติเหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของนงนารถ 
โซ๊ะมณี (2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ฐาน
อํานาจของผู้อํานวยการโรงเรียนกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสในอําเภอบางนํ้า
เปร้ียวสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
พบว่า ผู้บริหารใช้อํานาจตามกฎหมายอยู่ในระดับมาก  

 4) การใช้อํานาจการบริหารงานด้านอํานาจ
อ้างอิง โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า มีการทักทายกับบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นกันเองมีการใช้อํานาจอยู่ในระดับ
มากเป็นอันดับแรก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ เทศบาลตําบล
เป็นองค์กรของรัฐท่ีทําหน้าท่ีในการบริการสาธารณะแก่
ประชาชนอย่างใกล้ชิด ซ่ึงประชาชนในพ้ืนท่ีการปกครอง
นั้น ๆ จะสามารถเห็นการทําการขององค์กรได้อย่าง
ชัดเจน ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้
เป็นแบบอย่างท่ีดี เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ในทางบวก อัน
จะทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนถือเป็นแบบอย่างส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาสูงข้ึน 
สอดคล้องกับกับงานวิจัยของกุลธิดา เนื่องจํานงค์ (2555) 
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอํานาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
ปฏิบัติการสอน โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบางละมุง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี 
เขต 3 พบว่า การใช้พลังอํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านอํานาจอ้างอิงอยู่ในระดับมาก  

 5) การใช้อํานาจการบริหารงานด้านอํานาจ
ความเชี่ยวชาญ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า มีความเชี่ยวชาญใน
การบริหารการศึกษามีการใช้อํานาจอยู่ในระดับมากเป็น
อันดับแรก ท้ังนี้ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่
ผู้บริหารเทศบาลอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ ซ่ึงใน
ปัจจุบันเทศบาลตําบลมีการจัดการศึกษาภายในของ
ท้องถ่ินของตนเอง และมีการรับโอนสถานศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ิมข้ึน ผู้บริหารจึงต้องมีความ

เชี่ยวชาญในด้านการศึกษาเป็นอย่างดี จะเห็นได้จาก
หน่วยงานหลักจะมีการจัดอบรม และประชุมสัมมนา 
การศึกษาดูงานทางการศึกษาเป็นประจํา จึงเป็นสาเหตุให้
ผู้บริหารเทศบาลตําบลในจังหวัดลําพูน มีวิสัยทัศน์ทาง
การศึกษาและมีแนวคิดในการพัฒนาการจัดการศึกษาอยู่
เสมอ เกิดความเชี่ยวชาญสามารถเป็นท่ีปรึกษาและผู้ให้
คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทาง
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถค้นหา
แนวทางในการบริหารงานที่เหมาะสมจนเป็นท่ียอมรับแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับงานวิจัยของศิรินรัตน์ 
ปัญญาวงศ์ (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
อํานาจของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 พบว่า การใช้อํานาจของ
ผู้บริหารโรงเรียนตามความเห็นของข้าราชการครูด้าน
อํานาจตามกฎหมาย อยู่ในระดับมาก  

 สําหรับความต้องการแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลในจังหวัด
ลําพูน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ 
เนื่ องมาจาก  ความสํ า เ ร็ จในการทํางานเกิ ดจาก
ประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานของบุคคลากรทาง
การศึกษาท่ีมีบทบาทแตกต่างกัน และแต่ละคนช่วยกัน
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน หากบุคคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะเกิดปัญหา และความสําเร็จ
ของงานจะไม่เกิดข้ึน สอดคล้องกับสมยศ นาวีการ (2547 
: 83) ท่ีกล่าวว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญซ่ึงมีผล
ต่อพฤติกรรมของมนุษย์ เพราะเป็นตัวการท่ีทําให้เกิดพลัง
ในตัวพฤติกรรมมนุษย์ ความสําเร็จขององค์การส่วนใหญ่
ข้ึนอยู่กับความมากน้อยของการจูงใจพนักงานท่ีได้รับ ใน
การปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเพื่อ
ความสําเร็จในเป้าหมายขององค์การ ด้วยเหตุนี้ การท่ีจะ
ให้คนทํางานให้กับองค์กรด้วยความกระตือรือร้น ทุ่มเท
ความสามารถในการทํางานน้ัน จําเป็นต้องสร้างภาวะท่ี
กระตุ้นหรือตอบสนองความต้องการของพนักงาน และ
สร้างความพอใจในการทํางานให้เกิดข้ึน การจูงใจจึงเป็น
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เร่ืองสําคัญย่ิง เพราะขวัญกําลังใจเป็นเรื่องของเจตคติและ
ความรู้สึกท่ีดีต่อการทํางาน ซ่ึงแยกออกเป็นรายด้านได้แก่  

 1) ความต้องการแรงจูงใจด้านความต้องการ
ดํารงชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ ปรากฏว่า รู้สึกถึงความม่ันคงในตําแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก ท้ังนี้ เป็นเพราะ
ตําแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษาเป็นตําแหน่งท่ีมี
ความม่ันคงทางราชการอีกตําแหน่งหนึ่ง มีสวัสดิการต่าง 
ๆ ท่ี รัฐบาลได้จัดสรรให้เหมาะสม เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิต ตลอดจนในปัจจุบัน มีการยกฐานะหน่วยงานให้
สู ง ข้ึน ส่ งผลให้ ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษามี
ความสําคัญมากข้ึน จึงทําให้บุคลากรทางการศึกษารู้สึก
ถึงความมั่นคงในการประกอบอาชีพมาก เป็นไปทฤษฎี
ของ Maslow (ศิริวรรณ เสรีรัตน์.  2545 : 312) ซ่ึง 
Maslow ได้จัดความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ระดับ คือ 
ความต้องการด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัย ด้านสังคม 
ต้องการมีชื่อเสียง มีฐานะเด่นของสังคม และความ
ต้องการท่ีจะได้รับความสําเร็จตามความนึกคิด ซ่ึงผล
การศึกษา เป็นไปตามความต้องการด้านร่างกายเพ่ือ
ตอบสนองต้องการอยู่รอดของมนุษย์  

 2) ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ด้ า น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ความสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อปรากฏว่า มีความรู้สึกว่าเป็นผู้มีความสําคัญต่อ
องค์กร อยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก ท้ังนี้เนื่องจาก 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ร่วมงานในองค์กรรวมไปถึง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้บริหารนั้น เป็นความต้องการทาง
จิตใจท่ีสําคัญของบุคลากรทางการศึกษา การมีความรู้สึก
ว่าเป็นผู้มีความสําคัญต่อองค์กรเป็นการแสดงถึงการได้รับ
การยอมรับจากผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ว่าตนเองนั้นก็มี
ความสําคัญต่อองค์กรด้วยซ่ึงจะทําให้บุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงเป็นไป
ตามทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการของ Maslow (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์.  2545 : 312) ในข้ันท่ีสาม ความต้องการทาง
สังคม และการยอมรับ เนื่องจากบุคคลอยู่ในสังคมจึง
ต้องการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน เป็นไปตามธรรมชาติ
ของมนุษย์ท่ีว่า เม่ือได้รับการตอบสนองความต้องการ

ทางด้านร่างกายและความปลอดภัยแล้ว มนุษย์จะ
ต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เพ่ือต้องการสัมพันธภาพท่ีดีภายใน
องค์กรนั้น ซ่ึงบุคลากรภายในองค์กรจะเป็นกลุ่มจะเป็น
เป้าหมายสําคัญอันจะทําให้เกิดการยอมรับจากองค์กร
และรู้สึกว่าตนเองก็เป็นผู้มีความสําคัญต่อองค์กรเช่นกัน  

 3) ความต้องการด้านความต้องการความ
เจริญก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ ปรากฏว่า บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้
สําเร็จตามเป้าหมายอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะ เม่ือบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตําบล
ในจังหวัดลําพูน ได้รับการตอบสนองในด้านความม่ังคงใน
อาชีพ ความปลอดภัยตลอดจนการได้รับการตอบสนอง
ความพึงพอใจในสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีได้รับ เช่น เงินเดือน
ค่าตอบแทน ท่ีพักอาศัย สภาพแวดล้อมท่ีดีในสถานท่ี
ทํางานตลอดจนสัมพันธภาพท่ีดีภายในองค์กรนั้น จึงทําให้
ความต้องการเจริญก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษาซ่ึง
เป็นความต้องการความสําเร็จในชีวิตเพ่ิมสูงข้ึน เป็นไป
ตามทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการของ Maslow (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์.  2545 : 312) ในข้ันท่ีห้า ว่ามนุษย์มีความ
ต้องการความสําเร็จในชีวิต ได้ทํางานท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถ ความถนัด มีความท้าทายต่อความสําเร็จใน
การปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต้องการในข้ันนี้ต่อไป 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ อํ านาจการ
บริหารงานของผู้บริหารโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับสูงกับความต้องการแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษาโดยรวม อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก 
ปัญหาท่ีผู้วิจัยได้พบในคร้ังแรกน้ัน อาจเป็นปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนกับเทศบาลตําบลเพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจาก
ผู้บริหารของเทศบาลตําบลแต่ละแห่ง อาจมีการใช้อํานาจ
ในการบริหารงานแตกต่างกัน จึงส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาให้แตกต่างกันด้วย 
แต่หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ทําการวิจัยศึกษาอย่างเป็นระบบ
เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อํานาจการบริหารงาน
ของผู้บริหารกับความต้องการแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
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ของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลในจังหวัด
ลําพูน โดยทดสอบเพ่ือหาข้อเท็จจริงดังกล่าว ปรากฏว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ อํานาจการบริหารของ
ผู้บริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา มีความสัมพันธ์กันเป็นไปในทิศทางบวก ดังนั้น 
ปัญหาท่ีพบดังกล่าว จึงเป็นปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้กับ
เทศบาลตําบลในบางกลุ่มเท่านั้น แต่โดยรวมแล้วการใช้
อํานาจในการบริหารงานของผู้บริหารของเทศบาลตําบล
ในจังหวัดลําพูน กับแรงจูงใจของบุคลากรทางการศึกษามี
ความเหมาะสม และสัมพันธ์กันในทิศบวก ดังนั้น 
ผู้บริหารควรใช้อํานาจบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้บุคลากรทางการศึกษา
เป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ มี
แรงจูงใจในการทํางานสูง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
ทํางานของบุคลากรทางการศึกษาสูงข้ึน สอดคล้องกับ
ทฤษฏีการใช้อํานาจของ French และ Raven (1960 : 
259 อ้างถึงใน นงนารถ โซ๊ะมณี, 2551 : 14) กล่าวว่า 
อํานาจหมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด 
ทัศนคติ จุดมุ่งหมาย ความต้องการ ค่านิยม และอ่ืน ๆ 
รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของปราณี บรรณสาร (2551) 
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อํานาจของผู้บริหาร
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า 
การใช้อํานาจของผู้บริหารโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.05) ในระดับสูง และ
งานวิจัยของมาลา ทัดมาลี  (2544) ได้ศึกษาเร่ือง
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อํานาจของผู้บริหารกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียน
ศรีหฤทัย จังหวัดจันทบุ รี พบว่า การใช้ อํานาจของ
ผู้บริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการ
สอนโรงเรียนศรีหฤทัย จั งหวัดจันทบุ รี โดยรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.05) 
ในระดับสูง เช่นกัน 

 
 

ข้อจํากัดในการทําวิจัยในครั้งนี้ 
 แบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นข้อคําถาม

ประเด็นเกี่ยวกับระดับการใช้อํานาจการบริหารงานของ
ผู้บริหาร กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา จํานวน 43 ข้อ ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามอาจมี
ความคิดเห็นว่า การตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อหน้าท่ีการงานของตนเอง และมีความ
เกี่ยวเน่ืองต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ท้ังนี้
เนื่องจากเทศบาลตําบลถือว่าเป็นหน่วยงานท่ีมีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด มีผู้บริหารท้องถ่ินท่ีมาจาก
การเลือกต้ังของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีนั้น ๆ จึงทําให้
การเมืองมีผลต่อการปฏิบัติของบุคลากรทางการศึกษา
โดยตรง ดังนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามอาจเห็นว่า การตอบ
แบบสอบถามที่ให้ผลเชิงลบอาจทําให้หน่วยงานเกิด
ภาพลักษณ์ ท่ี เสียหายได้ จึงอาจทําให้การให้ข้อมูล
ดังกล่าว จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน และเกิดผล
ดีต่อทุกฝ่ายโดยรวม   

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผู้บริหารเทศบาลควรใช้อํานาจการให้รางวัล 
อํานาจตามกฎหมาย และอํานาจความเชี่ยวชาญเพ่ือสร้าง
ความต้องการดํารงชีวิตให้แก่บุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารเทศบาลควรใช้อํานาจในการให้
รางวัลเพ่ือเพ่ิมความต้องการความเจริญก้าวหน้าให้แก่
บุคลากรทางการศึกษาให้มากย่ิงข้ึน 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจการให้รางวัล
กั บความต้ อ งการแรงจู ง ใจ ด้ านความสั ม พั น ธ์ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง (r=.593) 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงมีระดับ
ความสัมพันธ์น้อยกว่าความสัมพันธ์ด้านอ่ืน ๆ ดังนั้น 
ผู้บริหารควรใช้ อํานาจการให้รางวัลเพ่ือสร้างความ
ต้องการแรงจูงใจด้านความสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรทาง
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การศึกษาเพ่ิมมากข้ึน เป็นสร้างองค์กรให้สามารถทํางาน
ได้อย่างราบร่ืนและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีฐานะเป็นเทศบาลระดับ
ตําบลในจังหวัดลําพูนเท่านั้น ผลการศึกษาจึงมีขอบเขต
จํากัด ควรมีการศึกษาการวิจัยในเรื่องนี้ในจังหวัดอ่ืน ๆ  

2. การศึกษาความต้องการแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยการกําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทาง
การศึกษา ควรมีการวิจัยโดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น
พนักงานจ้างทางการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบระดับแรงจงูใจ
ว่ามีระดับแตกต่างกันหรือไม่ 

3. การใช้อํานาจบริหารงานมีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้อํานาจกับตัวแปรอ่ืน เช่น ประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษา นโยบายการจัดการศึกษา เพ่ือขยายผล
การใช้อํานาจในการบริหารงานให้เพ่ิมมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วม และเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้นําชุมชนของหมู่บ้าน
ในเขตบริการของโรงเรียนประถมศึกษาเขตตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จํานวน 6 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 76 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ประเด็นท่ีชุมชนมีส่วนร่วมเป็นอันดับแรกได้แก่ การมีส่วนร่วมด้านการบริหารท่ัวไป รองลงมาได้แก่ การมีส่วน
ร่วมด้านการบริหารงบประมาณ การมีส่วนร่วมด้านการบริหารวิชาการ และการมีส่วนร่วมด้านการบริหารบุคคล 
ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมจําแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่า โดยภาพรวมของโรงเรียนขนาดเล็กและ
ขนาดกลางอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน แสดงว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา เขต
ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 

คําสําคัญ :  การมีส่วนร่วม, การจัดการศึกษา, โรงเรียนประถมศึกษา 
 
Abstract  

           The purposes of this research were to study the level of participation on educational 
administration, and compare that participation among the sizes of primary schools. The 
populations recruited from board members of six primary schools and the community leaders in 
the selected area of Lee sub-district, Lee district, Lamphun province were totaled of 76 
numbers. The instrument was a questionnaire with statistical treatment analyzed by frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. The findings showed that overall level of 
participation on educational administration was high. When considered in each aspect, the 
average values of the participation were ranked from the most to the least accordingly: General 
Administration, Budget Administration, Academic Administration, and Personnel 
Administration. The comparison of the participation among sizes of the schools was found that 
overall level of the participation in the small and medium sizes of primary schools in the 
selected area was also relatively high. Consistently, this was indicated that the overall 
participation on educational administration in the area between the small size and the medium 
size of those schools was not different.  
 

Keywords :  Participation, Educational Administration, Primary School 



   - 239 - 
    

  มหาวิทยาลัยเนชั่น  :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2558   
  
 

บทนํา  
 การศึกษาไทยในปัจจุบัน  สถานศึกษาไม่
สามารถจั ดการศึ กษา เอง เพี ย งลํ า พั ง ใ ห้ประสบ
ความสําเร็จ ดังนั้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการจัด
การศึกษา เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็น ดังจะเห็นได้จาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ี
ได้บัญญัติ ไว้ว่าการจัดการศึกษาของรัฐ ต้องคํานึงถึง
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
เอกชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน องค์กรทาง
ศาสนาและเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ให้เท่าเทียมและ
สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ส่งผลให้มีการ
กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ . 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ . 2553 
มาตรา 29 กล่าวว่า ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา
อบรม มีการแสวงหาความรู้ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จัก
เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการ ต่าง ๆเพ่ือพัฒนา
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
รวม ท้ั งหา วิ ธีการสนับสนุน ใ ห้ มีการแลก เปลี่ ยน
ประสบการณ์ การพัฒนาระหว่างชุมชน  และหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตร
การศึกษาท่ีมีการกระจายอํานาจให้สังคมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการของแต่ละท้องถ่ิน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 
หน้า 4 – 6) ซ่ึงกําหนดโครงสร้างท่ียืดหยุ่นท้ังเนื้อหา
สาระ  เวลาและกระบวนการจัดการเ รียน รู้  โดย
สถานศึกษาจะต้องจัดทําหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนของ

ชุมชนและครู เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการและให้
ความเห็นชอบในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีโรงเรียนจัดทํา
ข้ึน ประสบการณ์และองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีผู้เรียนได้รับ
จากโรงเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน เพ่ือให้มี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ดังน้ันโรงเรียน จึง
มีส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลในชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของ
ประเทศไทย ท่ีมุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
(Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม
นําความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ
แ ล ะ เ ป็ น ธ ร ร ม  สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืนอยู่ภายใต้ ระบบการบริหาร
ป ร ะ เ ท ศ ท่ี มี ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  ดํ า ร ง ไ ว้ ซ่ึ ง ร ะ บ อบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
อยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี มุ่งสู่สังคมอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาเศรษฐกิจถือเป็นสิ่งสําคัญท่ีช่วยพัฒนาให้คน
มีความสุขและคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยต้องปรับวิธีคิดและ
วิธีการพัฒนาจากเดิมท่ีมีลักษณะแบบแยกส่วนตาม
ภารกิจและหน้าท่ี มาเป็นแบบบูรณาการเชื่อมโยงทุกมิติ
ของการพัฒนาเป็นองค์รวม ท่ีมีคนเป็นศูนย์กลาง และ
ยึดหลั ก ภู มิ สั ง คมตามความแตก ต่ า งขอ งความ
หลากหลายทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ตาม
สภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีและวิถีของชุมชนและสังคม   
นั้น ๆ ตลอดท้ังปรับกระบวนการพัฒนาจากบนลงล่าง 
มาเป็นจากล่าง ข้ึนบน ยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการพัฒนาและตัดสินใจ โดยการ
พัฒนาเป็นไปตามลํา ดับ ข้ันตอน  เ ร่ิมต้นจากการ
พ่ึงตนเองให้ได้ก่อน แล้วจึงพัฒนาไปสู่การรวมกลุ่ม
พ่ึงพาซ่ึงกันและกัน และสร้างเครือข่ายการพัฒนา
เชื่อมโยงสู่ภายนอกและการอยู่ดีมีสุข การสนับสนุนให้มี
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กลไกภาคประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน
การปฏิบัติในพ้ืนท่ีต้ังแต่ระดับจังหวัด อําเภอ ท้องถ่ิน 
เพ่ือให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อ
การดําเนินนโยบายยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา การ
จัดระบบบริหารและบริการ  รวม ท้ังการ ติดตาม
ประเมินผลท่ีสามารถสะท้อนความพึงพอใจของ
ประชาชน เ พ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการ
ดําเนินงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการและเกิดประโยชน์โดยรวมต่อประชาชนในพื้นท่ี
อย่างแท้จริง (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550, หน้า 36) แต่การ
พัฒนาในปัจจุบัน มีบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร้พรมแดน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งทางตรง
และทางอ้อม ดังนั้นเพ่ือให้สามารถรองรับการกระจาย
อํานาจการบริหารงานในระดับท้องถ่ิน จะต้องมีการตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาท่ีผนวกอยู่กับองค์การบริหาร
ส่วนท้องถ่ิน และเปิดโอกาสให้ชุมชน ประชาชนเข้า
มาร่วมบริหาร 
               จากแนวนโยบายดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนี้ 
สถานศึกษาจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหาร 
จัดการด้านการศึกษา ให้ชุมชน ท้องถ่ินและสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เนื่องจาก โรงเรียนเป็น
หน่วยงานหนึ่งของสังคม โรงเรียนจึงควรเป็นโรงเรียน
ของชุมชน และชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยความร่วมมือร่วมใจและช่วยกัน
พัฒนากระบวนการตามบทบาทหน้าท่ีในการบริหารงาน
ท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารวิชาการ การ
บริหารบุคคล  การบริหารงบประมาณ  และการ
บริหารงานท่ัวไป ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
เด็กและเยาวชนของประเทศโรงเรียนประถมศึกษาเขต
ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน มีการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึด
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ผล

การศึกษาวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันและปัญหาของ
สถานศึกษาในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2557 พบว่า การเข้ามามีส่วนร่วม
ของชุมชน  ผู้ ปกครอง  ตลอดจนคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการจัดแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ท่ีมีอยู่อย่างจํากัด ยังไม่ประสบความสําเร็จ
เท่าท่ีควร อันเนื่องมาจากชุมชนยังไม่เข้าใจถึงบทบาท
หน้าท่ีในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมีความ
เข้าใจว่า เป็นบทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษา หรือ
หน่วยงานของรัฐเท่านั้น ชุมชนจึงไม่เกิดความรู้สึกใน
การเป็นเจ้าของร่วมกัน รวมถึงการให้ความร่วมมือใน
การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจน
การจัดการศึกษาท่ีควรจะให้มากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ใน
ขณะนี้ เพราะปัจจุบันการศึกษาไม่ได้เป็นเร่ืองของครู
และโรงเรียนเท่านั้น แต่จะต้องมีการประสานความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนและบุคคลในชุมชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัด การศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษาเขตตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
เพ่ือนําผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
และใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน ส่งเสริมบทบาทหน้าท่ี
ของชุมชนให้ เ ข้ ามามีส่ วน ร่วมจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปใช้เป็น
แนวทางในการวางนโยบายเพ่ือพัฒนาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  
  2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จําแนกตามขนาด
โรงเรียน 
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การทบทวนวรรณกรรม 
            การ วิ จั ย เ ร่ื อ งการ มีส่ วน ร่ วม ในการจั ด
การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาเขตตําบลลี้ อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน  มีเอกสารท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 
แนวคิด ทฤษฎี บริบทของสนามท่ีศึกษา และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

            แนวคิด ทฤษฎี การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 การทํางานแบบมีส่วนร่วมมีความสําคัญ อย่าง
ย่ิงในปัจจุบันท้ังระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน องค์กร 
และประเทศ เพราะทําให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของ (Ownership) ร่วมกัน และจะทําให้ผู้มีส่วนร่วม
ห รือผู้ มี ส่ วน ไ ด้ ส่ วน เสี ยนั้ น  ยิ นยอมป ฏิบั ติ ต าม 
(Compliance) รวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) 
ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ ในการดําเนินการ
แก้ปัญหาความไม่เรียบร้อยในห้องเรียนโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วม (วันชัย วัฒนศัพท์, 2553) ในการเข้ามามีส่วน
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีพ้ืนฐานคติความคิดในเร่ือง
ของการมีส่วนร่วมอยู่ภายในใจไม่มากก็น้อย ท้ังนี้ 
หลักการพื้นฐานของการมีส่วนร่วมมนุษย์ทุกคนต่างมี
ความคิดและมีศักด์ิศรีเท่าเทียมกันมาต้ังแต่เกิด มีภูมิ
ปัญญาท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของตนใน
ระดับหนึ่ง มีความสามารถพัฒนาชีวิต ให้ดีได้ถ้าได้รับ
โอกาสท่ีจะร่วมคิด ร่วมเข้าใจ และร่วมจัดการเทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม (นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 2546) 
 การมีส่วนร่วม (participation) คือ ผลท่ีมา
จากการเห็นพ้องต้องกันในเร่ืองของความต้องการและ
ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเม่ือมีมากแล้วทําให้เกิด
ความคิดริเร่ิมโครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผลของการท่ี
ทุกคนมารวมกันนั้นมาจากการตระหนักว่าปฏิบัติการ
ท้ังหมดหรือการกระทําท้ังหมดท่ีทําโดยกลุ่มหรือในนาม
กลุ่มนั้น กระทําผ่านองค์การ (organization) ดังนั้น
องค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวนําให้บรรลุ ถึงความ
เปลี่ยนแปลงได้ (ยุพาพร รูปงาม,2545 หน้า 5) 
 

              

 Erwin (อ้างอิงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545, 
หน้า 6) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า คือ 
กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง เน้นการมีส่วนร่วม เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของ 
บุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการท่ีเหมาะสม
และสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความสําคัญของการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมไว้หลายท่านดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 

2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 ได้ให้ความสําคัญต่อ
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไว้หลาย
หมวด หลายมาตรา ดังนี้ 

มาตรา 8 (2) ได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ท่ีจะให้
สังคม  ชุมชน  และท้องถ่ิน  มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

มาตรา 9 (2) ให้มีการกระจายอํานาจไปสู่เขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มาตรา 9 (5) ให้มีการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่างๆ  มาใช้ในการจัดการศึกษา 

มาตรา 9 (6) ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง บุ ค ค ล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

มาตรา 12 ให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  
องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เอกชน  
องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  ได้มีสิทธ์ิในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

มาตรา 24 ให้สถานศึกษาประสานความ
ร่วมมือกับบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  และชุมชนร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
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มาตรา 57  ใ ห้หน่ วยงานทางการศึกษา
ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน  และท้องถ่ินให้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา  โดยนําประสบการณ์   ความ
รอบรู้   ความชํานาญ   และภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
บุคคลดังกล่าวมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา
 สัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2545, หน้า 9)  กล่าวถึง
ความสําคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้  5 ประการ
ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิด
และอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง  ทําให้เกิดความ
คิดเห็นท่ีหลากหลาย  ทําให้การปฏิบัติมีความเป็นไปได้
มากกว่าการคิดเพียงคนเดียว   

2. การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทาง
จิ ต วิทยา  คื อ  ทํ า ใ ห้ เกิ ดการ ต่อต้ านน้ อยลง   ใน
ขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากข้ึน  นอกจากน้ียัง
เป็นวิธีการที่ผู้บริหารสามารถใช้ทดสอบว่า สิ่งท่ีตนเองรู้
ตรงกับสิ่งท่ีผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชารู้หรือไม่ 

3. เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารท่ีดีกว่า  สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการทํางานร่วมกัน  
ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 

4. เปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้องมี
โอกาสได้ใช้ความสามารถและทักษะในการทํางานร่วมกัน  
เกิดความมีน้ําใจ  (team spirit)  และความจงรักภักดีต่อ
หน่วยงานมากข้ึน 

5. การมีส่วนร่วมจะทําให้ผลการปฏิบัติงานดี
ข้ึน  การตัดสินใจมีคุณภาพมากข้ึนและส่งเสริมให้มีการ
ปรับปรุงงานมีความเป็นไปได้สูง   ตลอดจนผู้ร่วมงานมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

จะเห็นว่าการมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นของ
นักวิชาการ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 ได้ให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย ท้ังในเร่ือง
การจัดการศึกษา  การบริหารจัดการ  การระดม
ทรัพยากรในระดับต่างๆ  ของประเทศ ท่ี มีความ
หลากหลาย  กว้างขวาง  หลายแง่มุม  อันจะทําให้การ
จัดการศึกษาตามแนวทางใหม่ไม่โดดเด่ียวแต่เฉพาะ

ผู้ รับผิดชอบเท่านั้น  แต่จะเปลี่ยนแนวทางเป็นการ
รับผิดชอบร่วมกันแทน  โดยบูรณาการเอาเป้าหมายของ
หน่วยงานและความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องใน
บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตย  

 

งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
ธาดาพงธ์ แดงงาม (2550) ได้ศึกษาสภาพ

ปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน กับ
สถานศึ กษา  พบ ว่า  สภาพปัญหา ในการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกันสถานศึกษาตาม ความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 โดยภาพรวมมีสภาพปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลางเช่นเดียวกัน 

กิตติศักด์ิ เท่ียงมน (2553) ได้ศึกษาการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียน ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า 1) 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร โรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
จํานวน 4 ด้าน โดยมีระดับการปฏิบัติ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก สําหรับด้านการบริหารท่ัวไป มีระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน การบริหารบุคคล 
ด้ านกา รบ ริหาร วิ ช าการและ ด้ านการบริ ห า ร
งบประมาณมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 
2) ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ มีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารโรงเรียนแตกต่างกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 

วิกุล พรมโสภา (2553) ได้ศึกษาการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ัน
พ้ืนฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า การปฏิบัติตามบทบาท หน้าท่ี
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านการ
บริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ด้าน โดยรวม อยู่ในระดับ
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ปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบั ติตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามระดับช่วงชันการ
จัดการเรียนการสอนและขนาด ของโรงเรียน ตามภาระ
งาน 4 ด้าน โดยรวมไม่แตกต่างกันและประการสุดท้าย 
คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะว่า ควรส่งเสริมการเรียนการสอน ด้าน
วิชาชีพในโรงเรียน ควรจัดประชุมในโรงเรียนหรืออบรม
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา เ พ่ือให้เข้าใจ
บทบาทหน้าท่ี ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการวางแผนงบประมาณ ควรส่งเสริมและสร้าง 
ความสัมพันธ์กับชุมชนในโอกาสต่าง ๆ 

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา พอสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาจะ
ประสบผลสําเร็จได้นั้นต้องให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน  
ทุก ๆ ด้าน เพราะชุมชน เป็นปัจจัยภายนอกองค์กรท่ี
เข้มแข็ง และเป็นแรงผลักดันให้การศึกษาขับเคลื่อนสู่
ความสําเร็จเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง 
ผู้บริหารและครูเป็นบุคลากรหลักในการขับเคลื่อน 
เพ่ือให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมได้รับการรับรองจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาต่อไป  

 

วิธีการวิจัย 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ ในการวิจัย  ประกอบด้วย 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้นําชุมชน 
โรงเรียนประถมศึกษาเขตตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน จํานวน 76 คน จากโรงเรียนในเขตตําบลลี้ 
จํานวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปวงคํา  (ประชา
อุทิศ) โรงเรียนบ้านม่วงสามปี โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 
โรงเรียนอนุบาลวังดิน โรงเรียนบ้านนากลาง และ  
โรงเรียนบ้านโฮ่ง โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)ซ่ึงแยกตามโรงเรียนได้ ดังตาราง 1 

ตาราง 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จําแนกตามขนาด
โรงเรียนและประเภทบุคลากร 

โรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 

ขนาดกลาง 
บ้านปวงคํา
(ประชาอุทิศ) 
บ้านมว่งสามป ี
บ้านฮ่อมต้อ 
อนุบาลวังดิน 
ขนาดเลก็ 

 
7 
 
7 
7 
7 

 
8 
 
6 
4 
10 

บ้านนากลาง 7 4 
บ้านโฮ่ง 7 2 

รวม 42 34 
ท่ีมา : ฐานข้อมูลของโรงเรียนในเขตตําบลลี้,2557 

          

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา เขตตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน จํานวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย 2 ตอนได้แก่ ตอน
ท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบ 
สอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
จํานวน 5 ข้อ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา จํานวน 38 ข้อเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating Scales) มีอยู่ 5 ระดับ คือ 
 5 หมายถึง การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง การมีส่วนร่วมในการจดัการ 
ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
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 ซ่ึงแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ปรากฏค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย (IOC) เท่ากับ 0.91 ได้นําแบบสอบถามท่ีจัดทํา
เรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชากรท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีมีบริบทใกล้เคียงกัน จํานวน 30 คน 
เพ่ือหาค่าความเชื่อม่ันปรากฏค่าสัมประสิทธ์ิความ
เชื่อม่ันท้ังฉบับได้คือ 0.93 

ตาราง 2 การหาค่าความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - 
coeffcient)  ของครอนบาค  (Cronbach) ปรากฏค่า
สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันรายด้าน ดังตาราง 

 

การมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 

จํานวน 
(ข้อ) 

α 

ด้านการบริหารวิชาการ 12 .89 
ด้านการบริหารงบประมาณ 7 .77 
ด้านการบริหารงานบุคคล 7 .90 
ด้านการบริหารงานท่ัวไป 12 .82 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           ผู้วิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู้นําชุมชนในเขตบริการของ
โรงเรียนในเขตตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จํานวน 6 
โรงเรียนในปีการศึกษา 2557 มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 
76 คน โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินการมีส่วน
ร่วมของตนเอง ในการเก็บข้อมูลได้ส่งแบบสอบถามไป
ยังกลุ่มเป้าหมายทั้ง 76 คน และได้ข้อมูลตอบกลับมา
ท้ังหมด คิดเป็น 100% แล้วนําแบบสอบถามท่ีได้มา
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  

 
 
 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิ จั ย ไ ด้นํ าแบบสอบถาม ท่ีรวบรวมมา
วิเคราะห์ข้อมูล โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ  วิเคราะห์
ระดับการมีส่วนร่วมเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) วิ เคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (μ ) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน () เป็นรายด้านและรายข้อ โดยมี
เกณฑ์กําหนดช่วงชั้นคะแนนจากการนํามาหาค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวบรวมสรุปปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
และนําเสนอในรูปความเรียงประกอบตาราง สุดท้ายนํา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปและอภิปรายผล            

  
ผลการศึกษา 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาเขตตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารท่ัวไป โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ประเด็นท่ีชุมชนมีส่วนร่วมเป็นอันดับแรกได้แก่ 
การมีส่วนร่วมด้านการบริหารท่ัวไป (ค่าเฉลี่ย 3.91) 
รองลงมาไ ด้แก่  การ มีส่ วน ร่วม ด้านการบ ริหาร
งบประมาณ (ค่าเฉลี่ย 3.77) การมีส่วนร่วมด้านการ
บริหารวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 3.76) และการมีส่วนร่วมด้าน
การบริหารบุคคล (ค่าเฉลี่ย 3.68) ตามลําดับ  
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ตาราง 3 ผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาเขตตําบลล้ี อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน โดยรวมและรายด้าน 

 

การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

N = 76 ระดับ 
การมี

ส่วนร่วม 
อันดับ   

ด้านท่ี 1  
การบริหารวิชาการ 

 
3.76 

 
0.67 

 
มาก 

 
3 

ด้านท่ี 2 
การบริหารงบประมาณ 

 
3.77 

 
0.80 

 
มาก 

 
2 

ด้านท่ี 3  
การบริหารงานบุคคล   

 
3.68 

 
0.78 

 
มาก 

 
4 

ด้านท่ี 4  
การบริหารท่ัวไป 

 
3.91 

 
0.60 

 
มาก 

 
1 

โดยรวม 3.79 0.65 มาก  
 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระดับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จําแนกตามขนาด
โรงเรียนพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน โดยภาพรวมของโรงเรียนขนาดเล็กและขนาด
กลางอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน และเม่ือแยกเป็นราย
ด้าน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางในด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารท่ัวไป อยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน แสดงว่า ระดับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตําบลลี้ 
อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนขนาดกลาง โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่
แตกต่างกัน  

 

 ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระดับ
การ มี ส่ วน ร่ ว ม ในกา ร จัดก า รศึ กษา โ ร ง เ รี ย น
ประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีตําบลล้ี อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน โดยรวมจําแนกตามขนาดโรงเรียน 

N=76 

การมีส่วนร่วม
ในการจัด
การศึกษา 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

  

ระดับ 
การมี 

ส่วนร่วม 
  

ระดับ 
การมี 

ส่วนร่วม 

ด้านท่ี 1  
การบริหารวิชาการ 

 
3.53 

 
0.56 

 
มาก 

 
3.85 

 
0.69 

 
มาก 

ด้านท่ี 2  
การบริหาร
งบประมาณ 

 
3.62 

 
0.66 

 
มาก 

 
3.82 

 
0.84 

 
มาก 

ด้านท่ี 3  
การบริหารงาน
บุคคล  

 
3.55 

 
0.63 

 
มาก 

 
3.72 

 
0.82 

 
มาก 

ด้านท่ี 4  
การบริหารท่ัวไป 

 
3.67 

 
0.56 

 
มาก 

 
4.00 

 
0.60 

 
มาก 

โดยรวม 3.59 0.56 มาก 3.87 0.67 มาก 

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาเขตตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารท่ัวไป ด้านการ
บริหารงบประมาณ ด้านการบริหารวิชาการ และด้าน
การบริหารบุคคล ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยคร้ังนี้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นํา
ชุมชน ท่ีเคยได้รับความรู้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา การมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการท่ีชุมชนมีส่วนร่วมมากนั้น
อาจเป็นเพราะชุมชนได้รับความรู้และความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีในการจัดการศึกษา อันเนื่องมาจากความ
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พยายามในการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือสนองนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด จึงทําให้ภาพรวมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชื่นกมล อุชชิน (2556) การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
โรงเรียนเขาพรมสุวรรณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ท่ีพบว่าการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก  

ผลการวิ เคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา จําแนกตามรายด้านท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป มี
ประเด็นท่ีจะนํามาอภิปราย ดังต่อไปน้ี  

ด้านการบริหารวิชาการ การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เพราะชุมชนให้
ความสําคัญและสนใจในการจัดการศึกษา เห็นว่างาน
วิชาการเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุตรหลาน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นภาพร คงคาหลวง (2548) ได้ศึกษาการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กรณีศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในเมืองในการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้านวิชาการสูง สอดคล้องกับ 
สมคิด ทับทิม (2556) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง พบว่า การมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ด้านการบริหารวิชาการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ มารีนา ร่ืน
สุข (2554) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของประชาชนในชุมชนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร พบว่าการมีส่วนร่วมด้าน
การบริหารวิชาการอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
 ด้านการบริหารงบประมาณ การมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เพราะส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมช่วยเหลือด้านแรงงานในการพัฒนา
โรงเรียน ให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และ

วางแผนกําหนดแนวทางในการแสวงหาวัสดุอุปกรณ์ ทุน
ทรัพย์ เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพันธ์  เดชสวัสด์ิ (2552) 
ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นักเรียนและ
ชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนบ้านสถาน อําเภอภูซาง 
จังหวัดพะเยา พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ระดมทรัพยากรและลงทุนเพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ อุทัยทิพย์ จันต๊ะวงษ์ (2555) ได้ศึกษาการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ตําบลป่าแดด อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 
2 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการ
บริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับ พันธ์ุทิพา ศรีตะพัสโส (2552) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับ ศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน : กรณีศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 พบว่าการมี
ส่วนร่วมด้านการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก 
           ด้านการบริหารบุคคล การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
ได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัด
การศึกษามาพอสมควร เนื่องจากมีการกําหนดให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษา การร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา ในโอกาสและรูปแบบ
วิธีการต่าง ๆ ซ่ึงสถานศึกษาได้ดําเนินการในรูปแบบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา และมีการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนท้ังทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชื่นกมล อุชชิน (2556) การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนเขาพรม
สุวรรณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 ท่ีพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ กุลจิรา  ว่ิงเกษการ (2554) ได้ศึกษาการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบว่า 
การมีส่วนร่วมด้านการบริหารบุคคลอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับอุทัยทิพย์ จันต๊ะวงษ์ (2555) ได้ศึกษา
ไ ด้ศึกษาการ มีส่ วน ร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนตําบลป่าแดด อําเภอแม่สรวย จังหวัด
เ ชี ย ง ร าย  สั ง กั ด สํ า นั ก ง าน เขต พ้ื น ท่ี ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 พบว่า การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาด้านการบริหารบุคคลอยู่ในระดับมาก 
            ด้านการบริหารงานท่ัวไป การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากการ
ได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัด
การศึกษามาพอสมควร และได้เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะ
กรรมการสถานศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา ในโอกาสและรูปแบบวิธีการต่าง ๆ ดัง
งานวิจัย พงศ์เทพ ทับทิม (2552) ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียน
บ้านคลองสิบสอง  สํานักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาด้านการบริหารงานท่ัวไปอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ เฉลิมพร มณีกุล (2553) ได้ศึกษาการมี
ส่วน ร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พบว่าการ
มีส่วนร่วมการบริหารงานทั่วไปอยูในระดับมาก และ
สอดคล้องกับ เกื้อหทัย กาชัย (2555) ได้ศึกษาการมี
ส่วน ร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาขนาดกลางพ้ืนท่ีพิเศษ อําเภอแม่สรวย สังกัด
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า
ด้านการบริหารงานท่ัวไปอยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาการศึกษาเ พ่ือ
สนองตอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  และการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีข้ึน 

2. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายใน
การจัดการศึกษาให้ต่อเนื่องและจริงจัง เพ่ือให้ทุกฝ่าย
รับรู้ เข้าใจบทบาทในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
จึงจะทําให้การจัดการศึกษาประสบความสําเร็จ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อการมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา 
2. ควรศึกษาแนวทางท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่ายในการจัดการศึกษา 
3. ควรศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีสังกัดการศึกษาท่ี
แตกต่างกัน 
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